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Barncancersatsningen i Sjukvårdsregion Mellansverige 

Nyhetsbrev 2 - februari 2022 

Sedan 2019 har det pågått en statlig satsning inom barncancer i hela landet. För 2022 har 

Regeringen och SKR avsatt ytterligare medel så att satsningen kan fortsätta. Se 

Överenskommelse, cancervård | SKR. Nedan en kort uppdatering om pågående delprojekt i 

Sjukvårdsregion Mellansverige.  

 

Allogena stamcellstransplantationer (SCT) vid 

Akademiska barnsjukhuset 

 

Syfte: Att barn som behöver allogen SCT inte ska 

skickas till andra regioner eller utomlands. 

Aktuellt: I oktober invigdes äntligen de nya 

rummen med stärkt ventilation och efter en tuff 

höst med RS och Covid kunde man i januari 

genomföra den allra första allogena SCT:n på 

barnonkologen.  

Dokumentationsarbetet inför den planerade 

JACIE-ackrediteringen som barnonkologen 

genomför tillsammans med Blod- och 

tumörsjukdomar på vuxensidan pågår. 

 

 

Bryggan (13/17-årsmottagning) vid 

Akademiska barnsjukhuset 

Syfte: Att förbättra övergången från avslut 

av cancerbehandling till överföring till 

vuxenvård vid 18 års ålder.  

Aktuellt: Den uppskattade mottagningen 

har pågått under 2021 med två patienter i 

veckan. Verksamheten fortsätter 2022 

under ledning av en barnonkolog och en 

barnsjuksköterska som också är professor 

i pediatrisk omvårdnad. Under året ska 

men besöka liknande verksamheter runt 

om i landet för erfarenhetsutbyte. 

 

https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/cancervard/overenskommelsecancervard.2049.html
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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: Under hösten har onkologens UFM 

förstärkts med kurator som bl.a. stöttar patienter i 

kontakt med försäkringskassa och 

arbetsförmedling. Vid samtliga besök deltar nu 

onkolog, kontaktsjuksköterska och kurator. Även 

neuropsykologisk kompetens har knutits till 

mottagningen.  

Två kontaktsjuksköterskor vid hematologen har 

under hösten varit på studiebesök hos UFM vid 

Sabbatsbergs sjukhus och i februari startar även 

UFM inom hematologin. 

 

 

 

 

Neurokognitiv rehabilitering i sjukvårdsregionen 

Syfte: Att stärka uppföljning och rehabilitering av 

barn som behandlats för hjärntumör eller förvärvat 

hjärnskada av annan cancersjukdom. 

Aktuellt: Under hösten har ett arbete påbörjats för 

att bl.a. stärka neurokognitiv rehabilitering och 

stöd i skolfrågor. En neuropsykolog och en 

specialpedagog har kartlagt hur stödet ser ut idag 

för barnen runt om i sjukvårdsregionen och arbetar 

vidare med att ta fram rutiner och strukturer för att 

kunna erbjuda samtliga barn med behov en basnivå 

av uppföljning, stöd och rehabilitering. Under 

våren ska strukturerna utvärderas i två piloter. I 

den ena ska specialpedagogiskt stöd ges till barn, 

familj och skola där stadiebyte är aktuellt. I den 

andra ska barnens kognitiva funktion screenas och  

specifika interventioner erbjudas barn, familj och 

skola. 

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 

Förbättringsarbeten/delprojekt kan även bedrivas vid länssjukhus och övriga sjukhus runt om i 

sjukvårdsregionen. Samtliga regioner är välkomna att ansöka om medel från 

barncancersatsningen för att bedriva olika former av förbättringsarbeten. Mer upplysningar om 

möjligheterna till lokala förbättringsarbeten finns i denna länk. 

 
Aktuellt:  

Barnonkologen och barnneurologen vid Akademiska Barnsjukhuset har båda beviljats medel för 

att ge sina läkare tid att fördjupa sig inom sina respektive ansvarsområden. Under 2022 kommer 

därför 17 läkare att under 2-4 veckor få ägna sig åt kompetensutveckling och uppdatering av 

rutinbeskrivningar m.m., ett nödvändigt och viktigt arbete som sällan hinner prioriteras i en 

hektisk vardag. 

 

Mer information  

Ytterligare information om den nationella och sjukvårdsregionala barncancersatsningen finns på 

RCC:s webbplats.  

Nya ansökningar välkomnas varmt! 

Har du frågor eller vill bolla en idé till förbättringsarbete kontakta koordinator Annika Larsson, 

annika.larsson@rcmellan.se, eller huvudprojektledare Sara Saltin, sara.saltin@tietoevry.com.  

 

  

 

https://cancercentrum.se/mellansverige/cancerdiagnoser/barn/nationell-satsning/mellansverige/lokala-delprojekt/
https://cancercentrum.se/mellansverige/cancerdiagnoser/barn/nationell-satsning/
mailto:annika.larsson@rcmellan.se
mailto:sara.saltin@tietoevry.com

