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Barncancersatsningen i Sjukvårdsregion Mellansverige 

Nyhetsbrev 3 - november 2022 

Sedan 2019 har det pågått en statlig satsning inom barncancer i hela landet. 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: Under första halvåret 2022 utfördes de första allogena 

transplantationerna hos barnonkologen vid Akademiska 

barnsjukhuset. P.g.a. en mycket ansträngd bemanningssituation 

har man under hösten varit tvungna att dra ned på 

verksamheten temporärt. 

 

 

Bryggan (13/17-årsmottagning) vid Akademiska barnsjukhuset 

Syfte: Att förbättra övergången från avslutad cancerbehandling 

till överföring till vuxenvård vid 18 års ålder.  

Aktuellt: Verksamheten har etablerats väl sedan starten 2021 

och drivs nu av barnonkolog och sjuksköterska. Under 2023 

planeras omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte genom resor 

till Göteborg, Stockholm och Lund där liknande verksamheter 

finns. 

 

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: UFM vid onkologen har etablerats väl sedan hösten 

2021 och UFM vid hematologen startade under våren 2022. De 

kommande 12 månaderna fortsätter verksamheten och kommer 

att utvärderas genom enkät till patienter och närstående. 

https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/cancervard/overenskommelsecancervard.2049.html
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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Neurokognitiv rehabilitering i sjukvårdsregionen 

Syfte: Att stärka uppföljning och rehabilitering av barn som 

behandlats för hjärntumör eller förvärvat hjärnskada av annan 

cancersjukdom. 

Aktuellt: Arbetet med att stärka neurokognitiv rehabilitering och 

specialpedagogiskt stöd fortgår. Nya rutiner och strukturer har 

tagits fram och testats i två piloter. Utvärdering har påbörjats och 

kommer att fortsätta under hösten. Det man hittills sett är att 

insatserna varit positiva för såväl barn och föräldrar som 

vårdpersonal och skolpersonal. Verksamheten kommer att fortsätta 

under 2023 för att implementera de nya strukturerna i större skala. 

Förbättringsarbete inom palliativ vård 

 

Syfte: Att stärka den palliativa vården för barn lokalt 

i alla regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige 

Aktuellt: Barncancersatsningens styrgrupp har 

beslutat att alla regioner kan ansöka om upp till 1 

msek för att bedriva palliativt förbättringsarbete på 

hemmaplan. Ansökningar kan skickas in löpande 

t.o.m. 31 oktober 2023. Mer info kring ansökan: 

Utveckling av den palliativa vården av barn - RCC 

Mellansverige (cancercentrum.se) 

 

 

Palliativa ombud inom barnsjukvården 

Syfte: Att bidra till en god och jämlik palliativ vård genom att 

bl.a. öka kunskapen hos vårdpersonal.  

Aktuellt: I varje region utses ett palliativt ombud på 20% av en 

heltidstjänst (alternativt två ombud på 10% var) under 2023-

2024. Ombuden kommer att delta i en obligatorisk 

grundutbildning våren 2023 och får därefter möjlighet till 

fortbildning genom nätverksträffar och digital handledning. 

Ombuden ska sprida kunskap till kollegor och utveckla den 

palliativa vården på kliniken.  

 

 

https://cancercentrum.se/mellansverige/cancerdiagnoser/barn/nationell-satsning/mellansverige/palliativ-vard-av-barn/
https://cancercentrum.se/mellansverige/cancerdiagnoser/barn/nationell-satsning/mellansverige/palliativ-vard-av-barn/
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Övriga delprojekt 

Ackreditering till Comprehensive Cancer Center 

Hos barnonkologen vid Akademiska barnsjukhuset pågår ett arbete med att, tillsammans med 

Akademiska sjukhuset, ackreditera sig till ett Comprehensive Cancer Center, CCC. 

Kartläggningsarbete, dokumentation och processmodellering av barnonkologens verksamhet 

och processer genomförs med hjälp av extern delprojektledare och processmodellerare.  

 

Kartläggning av hjärntumörprocessen i Örebro 

I Örebro pågår kartläggning och dokumentation av den välfungerande processen för barn med 

hjärntumör. Kartläggningen omfattar akut fas, uppföljningsfas och palliativ fas. Syftet med 

kartläggningen är att säkra kontinuiteten i processen och att underlätta förbättringsarbete.  

 

 

Mer information  

Delprojekt inom Barncancersatsningen kan bedrivas vid regionsjukhus, länssjukhus och övriga 

sjukhus runt om i sjukvårdsregionen. Samtliga regioner är välkomna att ansöka om medel från 

barncancersatsningen. Mer upplysningar om möjligheterna till lokala förbättringsarbeten finns i 

denna länk. 

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

