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Barncancersatsningen i Sjukvårdsregion Mellansverige 

Nyhetsbrev 1 

Sedan 2019 pågår en statlig satsning inom barncancer på nationell och sjukvårdsregional 

nivå. Nedan en kort uppdatering om pågående delprojekt i Sjukvårdsregion Mellansverige.  

 

 

Allogena stamcellstransplantationer (SCT) 

vid Akademiska barnsjukhuset 

 

Syfte: Att barn som behöver SCT inte ska 

skickas till andra regioner eller utomlands. 

Aktuellt: Personal har rekryterats och 

vidareutbildats. Ombyggnation av patientrum 

och arbete med ackreditering pågår. Beräknad 

start i oktober 2021. 

 

 

 

 

 

Bryggan (13/17-årsmottagning) vid 

Akademiska barnsjukhuset 

Syfte: Att förbättra övergången från avslut av 

cancerbehandling till överföring till vuxenvård 

vid 18 års ålder.  

Aktuellt: Pilotmottagning med ca 10 patienter 

hösten 2020 föll väl ut. Patienter och 

närstående tyckte att besöket var givande. 

Under 2021 kallas två patienter per vecka till 

Brygganmottagningen som för närvarande 

drivs av barnonkolog och syskonstödjare. 

 

 

 

 



Uppsala 2021-07-02 

2(3) 

 

Regionalt cancercentrum Mellansverige    

Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala    
Besök: Dag Hammarskjölds väg 54A | Telefon: 018-15 19 10  
E-post: info@rccmellan.se | www.cancercentrum.se/mellansverige 

Uppföljningsmottagning (UFM) vid Blod- 

och tumörsjukdomar, Akademiska 

sjukhuset 

 

Syfte: Att erbjuda uppföljning och stöd till 

alla patienter som behandlats för cancer som 

barn enligt vårdprogrammet för 

långtidsuppföljning efter barncancer. 

Aktuellt: Befintlig UFM har utökats och 

omfattar nu patienter som behandlats för 

hjärntumör, solida tumörer och 

hematologiska maligniteter. Mottagningen 

har förstärkts med koordinator och kurator. 

Arbete pågår för att knyta neuropsykologisk 

kompetens till UFM. Beräknad start hösten 

2021. 

 

 

 

 

Neurokognitiv rehabilitering i 

sjukvårdsregionen 

Syfte: Att stärka uppföljning och rehabilitering 

av barn som behandlats för hjärntumör eller 

förvärvat hjärnskada av annan cancersjukdom. 

Aktuellt: En kartläggning av uppföljning och 

rehabilitering i sjukvårdsregionen har slutförts 

och identifierat flera förbättringsområden bl.a. 

kring ansvarsfördelning och 

informationsöverföring mellan Uppsala och 

hemsjukhus, samarbete mellan onkologi och 

neurologi samt struktur för uppföljning och 

rehabilitering. Medel har beviljats för att 

arbeta vidare med förbättringsområdena och 

barnkliniker i sjukvårdsregionen kommer att 

informeras och involveras på olika sätt. 

Beräknad start hösten 2021. Projektdeltagare 

från länssjukhusens barnkliniker sökes. För 

mer information om detta, se 

kontaktuppgifter nedan.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunskapsbanken.cancercentrum.se%2Fglobalassets%2Fcancerdiagnoser%2Fbarn%2Fvardprogram%2Fvp-langtidsuppfoljning-barncancer.pdf&data=04%7C01%7Csara.saltin%40tietoevry.com%7C64836d5ebcd54bf3d42708d93d4cdbd6%7Ccbede638a3d9459f8f4e24ced73b4e5e%7C1%7C0%7C637608225171352935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XmuA%2BXL%2BO%2FmyWilm1KElor3nI7AmdLSEdZkZLoXYhUU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunskapsbanken.cancercentrum.se%2Fglobalassets%2Fcancerdiagnoser%2Fbarn%2Fvardprogram%2Fvp-langtidsuppfoljning-barncancer.pdf&data=04%7C01%7Csara.saltin%40tietoevry.com%7C64836d5ebcd54bf3d42708d93d4cdbd6%7Ccbede638a3d9459f8f4e24ced73b4e5e%7C1%7C0%7C637608225171352935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XmuA%2BXL%2BO%2FmyWilm1KElor3nI7AmdLSEdZkZLoXYhUU%3D&reserved=0
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Övriga delprojekt och lokala delprojekt 

För lokala delprojekt/förbättringsarbeten kan sjukhusen ansöka om 200 tkr från 

barncancersatsningen. Mer upplysningar om möjlighet till lokala delprojekt i denna länk. 

Aktuellt:  
Uppsala Lekterapin inreder ett sinnesrum. Patientinformation om barncancer har förbättrats, 
se www.akademiska.se/barncancer.  
Västerås, Örebro Videokonferensutrustning har införskaffats. 

 

 

Mer information  

Ytterligare information om den nationella och sjukvårdsregionala barncancersatsningen finns på 

RCC:s webbplats. Frågor besvaras av koordinator Annika, annika.larsson@rccmellan.se, eller 

projektledare Sara, sara.saltin@tietoevry.com. Idéer för nya delprojekt välkomnas! 

 

  

 

 

https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/barn-och-unga/barncancersatsning/lokala-delprojekt/
http://www.akademiska.se/barncancer
https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/barn-och-unga/barncancersatsning/
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