
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. 

Västerås



Agenda idag

- Bakgrund och syfte

- Enkäten och intervjun

- Förslag till åtgärder 

- Diskussion



Utgångspunkten

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

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

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

uppföljning.” 

Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges kommuner och Regioner 

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



Deltagare i projektet

Följande sjukhus har deltagit:

• Uppsala (som hemsjukhus)

• Uppsala (som barncancercentrum)

• Västerås, region Västmanland

• Eskilstuna, region Sörmland

• Nyköping, region Sörmland

• Falun, region Dalarna – enbart enkät

• Örebro, region Örebro

• Hudiksvall, region Gävleborg

Gävle sjukhus har inte haft möjlighet att delta

Catherine Aaro Jonsson, delprojektledare

Sara Saltin, huvudprojektledare

Jenny Boija Bennbom, tf sektionschef, projektägare

I utformandet av enkäten deltog även:

Helena Söderström, neuropsykolog

Ann-Christin Björklund, konsultsjuksköterska

Cristina Eklund, specialpedagog

Christoffer Ehrstedt, barnneurolog



Enkät och intervju 
Exempel på frågor



Preoperativ fas
Inneliggande 

rehab
Rehab på 

hemmaplan

Utredning ett år 
efter avslutad 
behandling

Enkäten 

Andra cancerformer
Avslutande

frågor

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

I varje fas rekommenderas insatser från flera yrkesgrupper



Informationen här i presentationen

Svar

Ofta

Kommentarer

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

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

Ibland: Neuropsykolog

Projektets kommentar

Informerar ni den lokala nivån om neurokognitiva och andra neurologiska 

komplikationer, som förberedelse för deras kommande insatser hos er?

Fråga i enkäten

Kommentar i 

enkäten

Svar i enkäten



De vanligaste komplikationerna är kognitiva
 Uppmärksamhet
 Minne
 Processhastighet
 Exekutiva funktioner

Vanligt är även 
 Uttröttbarhet
 Huvudvärk

Det kan även bli problem med funktioner som
 Språk
 Motorik

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

Patienternas komplikationer – grunden för insatser



Patienternas komplikationer – grunden för insatser

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

vara svåra att identifiera i en strukturerad allmän medicinsk undersökning. 

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

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

▪ Neurokognitiva funktioner behöver bedömas professionellt. 

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

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

situationer. 

▪ Det äldre barnet behöver hjälp för egen medvetenhet.

”Observera att patienten på grund 

av neuropsykologisk påverkan inte 

alltid själv påtalar symtom.” 
citat ur vårdprogrammet



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

▪ ”Utred aktuell kompetensförsörjning för bristyrken inom barnneurospecialiteter

såsom neuropsykolog, barnpsykolog samt barnneurolog, och vilka resurstillskott 

som behövs för att bedriva rehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador efter 

barncancerbehandling enligt det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning.

Nordiska protokollet för neuropsykologisk uppföljning av barn med hjärntumör

• Upplägg i vårdprogrammet för screening och individualiserat stöd för neurokognitiv

problematik som uppmärksamhet, minne och exekutiva funktioner.   

Tidigare rekommendationer för neurokognitiv rehabilitering



Bakgrundsinformation

• Enkät och intervju med Agneta Holtz, barnonkolog. En fysioterapeut hjälpte till med 
enkäten. 

Vid intervjun deltog även Emelie Landström, enhetschef för paramedicinare på BUM.

• 3-4 nyinsjuknade hjärntumörbarn per år

1/3 har leukemier

1/3 har hjärntumörer

1/3 har övriga typer

• Onkologteamet har barnen under behandling fram till ett år efter avslutad behandling. 
Därefter överförs barnen till neurologteamet. Psykolog, arbetsterapeut, lärare och dietist 
är gemensamma resurser för onkolog- och neuroteam.



Innehåll från 

enkäten och intervjun



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

Får ni postoperativt den information om neurokognitiva eller andra neurologiska komplikationer 

som ni behöver för att förbereda era kommande rehabiliteringsinsatser?

Svar: ibland

Kommentarer

Under barnets pågående behandling har barnkliniken teammöten, men inte när barnen är 

färdigbehandlade. Gör att information om barnen inte når alla. 

Vore bra med checklista som fylls i och skickas vid överföring till oss, mer samlad information från Uppsala 

till flera yrkesgrupper. Videomöten vid mer omfattande insatser.

Projektets kommentar

Att informationsöverföringen fungerar är viktigt i denna period då patienten och föräldrarna snart ska gå 

hem, med stor risk för att vara sköra. 

Förslag kommer om behovet av utveckling av strukturen i informationsöverföringen.  
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Alltid Ofta Ibland Aldrig

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?

De vanligaste 
komplikationerna är 
kognitiva:
Uppmärksamhet
Minne
Processhastighet
Exekutiva funktioner

Projektets kommentar

Barn och föräldrar är sannolikt sköra i denna fas. För neurokognitiv rehabilitering är det viktigt att 

psykolog/neuropsykolog och specialpedagog kan möta upp de vanligaste komplikationerna: hjälpa föräldrar 

förstå annorlunda beteende och underlätta för barnet, hjälpa skolan genomföra fungerande anpassningar.  

Kommentarer

Ett fåtal patienter erbjuds rehabilitering på lokal nivå avslutad medicinsk behandling.

Mycket mer skulle kunna göras på hemmaplan. Resursbrist bidrar till svårigheterna.

Psykolog, specialpedagoger och neurologer behöver oftare kunna erbjuda rehabilitering



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

För hur många familjer görs en kartläggning av psykosocial funktion?

Svar: för de flesta

Kommentarer

Rutinmässigt kontakt med kurator efter operation bör ingå, om mycket kontakter i Uppsala så kan det 

missas och vi kopplas inte in. Om uppenbara svårigheter ex vis i skolan görs kartläggningarna oftare.

Rutinmässigt kontakt med kurator efter operation bör ingå för krisstöd och psykosocial kartläggning.

Projektets kommentar

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

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

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

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

neurokognitiv bedömning har gjorts vilket gått som förslag till Uppsala. På liknande sätt hänger de flesta 

förslag i projektet ihop. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

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

neurologiska komplikationer, ett år efter avslutad behandling?

Svar: ett fåtal

Kommentarer

Om multiprofessionell utredning görs är det på sjukvårdsregional nivå för de flesta. 

Mycket mer skulle kunna göras på hemmaplan. Där det finns resursbrist bidrar till svårigheterna.



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

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

neurologiska komplikationer vid stadiebyten i skolan?

Svar: inga

Kommentarer

Följs av läkare årligen men någon rutinmässig screening sker inte.

Borde ske mer lokalt. Blir sannolikt bättre informationsöverföring och stötning.

Projektets kommentar

För hemsjukhusen finns olika tankar om huruvida man vill kunna göra mer lokalt, eller om man önskar att 

många insatser ska till Uppsala. Bägge alternativen har olika fördelar men för bägge gäller att man behöver 

ha lokal kompetens, antingen för att utreda och behandla, eller för att ta emot rekommendationer om 

behandling och anpassning från Uppsala och förankra dem i vardagsmiljön. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

hemmaplan
Utredning ett år efter 
avslutad behandling

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

Bernadotte Regionhabilitering?

Svar: Där man saknar/har brist på vissa professioner

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

Barncancercentrum/FBH?

Svar: Där man faktiskt kan göra utredningen på hemmaplan.

Kommentarer

Har haft enstaka gemensamma återkopplingar från FBH via videomöten, med mycket kort framförhållning 

så vissa yrkesgrupper har inte kunnat närvara. Speciellt svårt för psykolog som är en mycket trång resurs.

Projektets kommentar

Bättre möjlighet för sammanhållna informationsöverföringar kan bli möjliga med de förslag om gemensam 

tid för informationsöverföring som lämnas till Uppsala. 



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

De som tidigare haft besvär och flera kontakter med olika professioner följs upp men sällan tillsammans 

med hela teamet. Rutinen är att man jobbar en och en kring barnen. 

Psykolog och specialpedagog skulle oftare behöva erbjuda rehabiliteringsinsatser.

Man behöver tänka om och ha med paramedicinare runt dessa barn.

Projektets kommentar

En utvidgning av möjligheten till rehabilitering behövs för att närma sig vårdprogrammet. De neurokognitiva

och andra neurologiska komplikationerna komplikationerna kräver nytänkande. Det avspeglar sig i flera 

förslag, hela tiden med att synkronisera ny struktur med den existerande onkologiska vården. 



Preoperativ fas Inneliggande rehab
Rehab på 

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

Alltid Ofta Ibland Aldrig

Kommentar

Hög kompetens i paramedicinska gruppen i Västerås. Resursbrist bidrar till svårigheterna.

Projektets kommentar

Resursbristen påtalas i förslagen vad gäller psykolog/neuropsykolog och specialpedagog, baserat på de 

vanligaste komplikationerna 



Komplikationer efter andra cancerformer

Sker en screening av neurokognitiva eller andra neurologiska komplikationer hos 

denna patientgrupp hos er på lokal nivå?

Svar: ibland

Kommentarer

Följs i stort sätt enbart av onkologprofilera läkare och vi har inte gjort någon screening. De 

som fått svårigheter har ofta utretts via skolan och ibland har vi skickat remiss till BUP eller 

FBH. Resurser skulle kunna frigöras men brist finns framförallt hos psykolog. 

Paramedicinare - i synnerhet psykolog skulle oftare behöva ingå i en screening/utredning 

enligt vårdprogrammet 

Projektets kommentar

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



Avslutande frågor

Har inte haft tillräckliga kunskaper om vårdprogrammet.

Har inte tillräcklig omfattning av yrkesgrupper för att kunna bedriva rehabilitering på 

lokal nivå.
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Brist i lokal rehabilitering
Västerås

Saknas Finns för lite



Avslutande frågor

Vad skulle stärka era möjligheter att erbjuda en sammanhållen individanpassad 

rehabilitering enligt vårdprogrammet?

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

d, e) Ökad möjlighet att erbjuda patienterna utredning stöd och rehabilitering på lokal nivå

h) Ökad möjlighet att erbjuda psykoterapeutiska insatser för barnet på lokal nivå

j) Ökad möjlighet att erbjuda specialpedagogiska rehabiliteringsinsatser på lokal nivå

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

rehabiliteringsinsatser samt kommunikation och informationsdelning

o) Ökade möjligheter att erbjuda neurokognitiva insatser som kognitiv träning, social färdighetsträning etc på 

lokal nivå



Vilken nivå anser ni bör ha ansvaret för bedömning och rehabilitering av neurokognitiva

och andra neurologiska komplikationer för patienter med hjärntumör? 

Sjukvårdsregional nivå Lokal nivå Gemensamt ansvar

Bedömning preop x

Bedömning postop inneliggande vård x

Rehab postop inneliggande vård x

Tidig rehabiliteringsplan x

Rehabiliteringsinsatser efter initial sjukhusvistelse x

Multiprofessionell bedömning 1 år x

Fortsatt rehabiliteringsplan x

Rehab kopplade till bedömningen efter 1 år x

Multiprofessionell bedömning vid stadiebyte x

Rehab kopplade till bedömningen vid stadiebyte x



Sammanfattning och förslag



Tillgångar
Hög paramedicinsk kompetens

Tvärfackligt samarbete under första året

Barn följs av vissa yrkesgrupper

Brister
Brist på psykolog och specialpedagog

Struktur för mottagande av information från 
Uppsala

Struktur för lokal neurokognitiv rehabilitering

Överensstämmelse med vårdprogrammet

Neurokognitiva insatser framstår som bristfälliga, men läkaruppföljning sker årligen

• Man önskar ge fler neurokognitiva insatser på lokal nivå

• Man ser behov av: 

• Ökad struktur för kommunikation och samarbete med sjukvårdsregional nivå 

• Tydlighet i vårdprogrammet ang vilken nivå som ansvarar för utredningar/screeningar, 

rehabiliteringsinsatser samt kommunikation och informationsdelning



Förslag 1

Förtydliga den egna ansvarsnivån 

i vårdprogrammet

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

rehabilitering på hemmaplan



Förslag 2

Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer

Onkologisk 
vård 

Etablerad kunskap 
om medicinska 

behov 

Etablerade 
strukturer

Självklarhet att 
vården ska 
erbjudas

Neurokognitiv

rehabilitering

Växande 
kunskapsbas om 
tvärfackliga behov

Strukturer under 
uppbyggnad, ännu 

bristfälliga 

Beslutsunderlag 
saknas? 

Eller saknas 
verkställande av 

beslut?

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

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



Förslag 3

Öka tjänsteutrymmet för 

psykolog/neuropsykolog och specialpedagog

De vanligaste 
komplikationerna är 
kognitiva:
Uppmärksamhet
Minne
Processhastighet
Exekutiva funktioner

• Utökade insatser behövs av yrkesgrupperna vid:

• rehabilitering vid övergång från sjukhusvård till hem och skola – hjälp 

föräldrarna och lärare förstå annorlunda funktion och hur de ska hjälpa

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

• efterföljande neurokognitiv rehabilitering för båda grupperna

• detsamma vid stadiebyten



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

Förslag 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



• Screena föräldrarnas psykosociala funktion i samarbete med Barncancercentrum 

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

copingstrategier

Föräldrafunktionen 
påverkar barnens 
prognos

Förslag 5

Screena föräldrarnas psykosociala funktion,

individualisera stödet



Barnets arbetsplats är 
förskola och skola

Förslag 6

Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan

• Säkra mottagandet av resultatet av den postoperativa bedömning av 

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer. 

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



• 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 

Förslag 7

Stärk struktur för samarbete och sammanhållen 

information i sjukvårdsregionen



Gemensamma utbildningstillfällen för onkologiskt och neurologiskt team om

• hur man möter och behandlar patientgruppen under vårdförloppets olika delar

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

• kunskaps- och ansvarsområden för professioner i teamen

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

RAK – rätt använd 
kompetens

Förslag 8

Stärk samarbetet mellan onkologiskt 

och neurologiskt team 



Sammanfattning av förslag

1. Förtydliga den egna ansvarsnivån i vårdprogrammet

2. Fatta beslut om utvidgad vård efter barncancer

3. Öka tjänsteutrymmet för psykolog/neuropsykolog och specialpedagog

4. Bygg kunskap och struktur för neurokognitiv rehabilitering

5. Screena föräldrarnas psykosociala funktion, individualisera stödet

6. Säkra rätt kravnivå vid återgång till skolan

7. Stärk struktur för samarbete och sammanhållen information i sjukvårdsregionen

8. Stärk samarbetet mellan onkologiskt och neurologiskt team 

Neurokognitiv rehabilitering Västerås



Workshop

Neurokognitiv rehabilitering Västerås
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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



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



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)

Sammanfattning av förslag Barncancercentrum och Hemsjukhus
Beslutsnivå

Övergripande, samordnande nivå

Specifikt område



Nuläge

Brister allmänt
Ansvarsfördelning mellan BCC och hemsjukhus är inte definierad i 

vårdprogrammet och har inte heller definierats i sjukvårdsregion Mellansverige

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

Brister Uppsala hemsjukhus Brister Uppsala BCC



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?



Förbättringsarbete (i delprojektform)

Övergripande insatser
▪ Klargör ansvarsnivåer i 

vårdprogrammet för BCC och 

respektive hemsjukhus 

▪ Stärk samarbetet mellan onkologiskt 

och neurologiskt team i Uppsala

▪ Stärk och dokumentera struktur för 

identifiering av symtom, 

interventioner och  uppföljning 

▪ Stärk och dokumentera strukturen 

för samarbete och 

informationsdelning i 

sjukvårdsregionen

▪ Införa rehabiliteringsplaner och 

klargöra förutsättningarna för digitalt 

stöd

▪ Åtgärda brister i insatser för 

neurokognitiv problematik och 

bristande stöd angående skolgång

Neurokognitiva insatser
▪ Skapa en stödstruktur för 

neurokognitiv uppföljning och 

rehabilitering i form av 

screeningenkäter och allmänt och 

individanpassat 

informationsmaterial för olika 

neurokognitiva svårigheter

▪ Upprätta ett nätverk för 

neuropsykologiska frågeställningar 

i sjukvårdsregionen

▪ Erbjuda utbildning enligt ny 

forskning till personal i 

sjukvårdsregionen

▪ Gå från minimala insatser till 

rekommenderade insatser för alla 

barn

▪ Implementera framtagna strukturer

Insatser för stöd gällande 

skolgång
▪ Skapa och dokumentera 

gemensam sjukvårdsregional 

struktur för uppföljning av 

skolgång, inklusive samverkan 

och kunskapsdelning mellan 

regioner, och stöd till barn, 

familjer och skolpersonal

▪ Säkerställa att alla barn får det 

stöd de behöver enligt 

vårdprogrammet

▪ Implementera framtagna 

strukturer

Underlag för 

vidmakthållande
▪ Utifrån framtagna och 

implementerade strukturer 

(rutiner, sjukvårdsregionala 

nätverk, 

informationsmaterial, 

screeningsformulär, 

ansvarsfördelning, resurser 

m.m.) presentera vad som 

skulle krävas för att 

upprätthålla den nya 

strukturen

▪ Ta fram kostnadskalkyler för 

ovan

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



1. Utifrån överenskomna brister 

och förslag formulera 

idébeskrivning för 

förbättringsprojekt

2. SG: 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



• Resurs till projektledarrollen

• Överenskommelsens fokus på uppföljning, överföring, rehab. Rätt 
att använda projektmedel för att åtgärda de tydliga bristerna som 
kommit fram i dp5

• Vårdprogrammet – valfritt att följa, rekommendation, tvingande –
hur ska man se på det?

• Hur skapar vi ett projekt med nödvändiga projektresurser 
(specialpedagog, neuropsykolog) som gör att styrgruppen kan 
godkänna projektet?





Frågor bakom ”Yrkesgrupper i lokal rehabilitering” 

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

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer i denna fas?

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

deltar? 

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

deltar? 

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

neurokognitiva och andra neurologiska komplikationer i denna fas?

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

komplikationer sker hos er, vilka yrkesgrupper deltar vid behov?

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

yrkesgrupper erbjuder rehabiliterande insatser vid behov?  



Innehåll i workshop 1

Deltagare från Västerås: 

Agnetha Holtz, barnonkologiansvarig 

Emelie Landström, chef för paramedicinare

Catrine Nilsson, enhetschef barnmottagningar

Åsa Hedblom, verksamhetschef barnonkolog

Anna Lindén, verksamhetsutvecklare barnkliniken



Innehåll i workshop 2

Diskussioner handlade om

• Gemensam bild av risk för barnonkolog att missa neurokognitiva

svårigheter.

• Bra att kunna göra saker på hemmaplan för helhetskunskap om barnet.

• Ingen brist på kuratorer, har tre men de har fullt upp, bör kanske 

omprioritera deras uppgifter. 

• Pedagogiska uppgifter tas av sjukhusläraren.

• Svårt tillsätta neuropsykolog då få barn har behov. Eventuellt skulle 

neuropsykolog från BUP kunna medverka. Får tips på att flera 

patientgrupper med neurologiska besvär bör kunna ha stor nytta av 

professionen. 

• Gemensam rehabplan vore mycket bra. 


