
 

 

 
 
Kompetensförsörjningsläget 
inom barncancervården – 
Rapport 2022 

 
2022-11-22 



 2 

Versionshantering 

Datum Ansvarig Förändring 

2022-05-30 Helena Elieson, RCC Väst på 
uppdrag av NAG barncancer 

Första versionen av rapporten 

2022-08-24 Granskad av Karin Mellgren Uppdaterat analys och slutsats  

2022-09-15 Granskad av Chefsnätverket, 
NAG barncancer 

Språk- och faktagranskad 

2022-11-22 RCC i samverkan Fastställd av RCC i samverkan  

 

Kompetensförsörjningsläget inom barncancervården – Rapport 2022 

Rapport från Nationell arbetsgrupp barncancer, en del inom överenskommelsen mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider”.  

Rapporten är sammanställd av representanter för sektions- och omvårdnadschefer inom 

barncancersatsningen under ledning av Karin Mellgren vid Barncancercentrum på Drottning Silvias 

Barn och Ungdomssjukhus, Göteborg. 

Rapporten är fastställd och utgiven av Regionala cancercentrum i samverkan.  

November 2022 



3 

Innehållsförteckning 

Kompetensförsörjningsläget inom barncancervården – Rapport 2022............................ 1 

Inledning ............................................................................................................................... 6 

Bakgrund ............................................................................................................................... 6 

Syfte ...................................................................................................................................... 6 

Kompetensförsörjningsläget – sammanställning nuläge 2022 ......................................... 7 

Bakgrund ............................................................................................................................... 7 

Kompetensförsörjning läkare ................................................................................................. 7 

Kompetensförsörjning omvårdnadspersonal .......................................................................... 8 

Kontakt- och konsultsjuksköterskor ..................................................................................... 10 

Kompetensutveckling – Utbildningskartläggning .................................................................. 11 

Kompetensförsörjning paramedicinsk personal ................................................................... 11 

Handledning av personal ..................................................................................................... 12 

Summering av resultat 2022 ................................................................................................ 13 

Jämförelse av kompetensförsörjningsläget ..................................................................... 15 

Jämförelse av kompetensförsörjningsläget 2022 med identifierade möjliga åtgärder 2016 .. 15 

Analys och förslag på åtgärder ......................................................................................... 17 

Analys ................................................................................................................................. 17 

Förslag på åtgärder ............................................................................................................. 17 

Referenser .......................................................................................................................... 20 

Bilagor ................................................................................................................................. 21 

Bilaga 1. Utförare av insatser inom kompetensförsörjningsläget 2022 ................................. 21 

Bilaga 2. Nationell översyn av rekryteringsbehov av barnläkare 2022 ................................. 22 

Bilaga 3. Nationell översyn av utbildningen av barnläkare 2022 .......................................... 25 

Bilaga 4. Kompetensförsörjning omvårdnadspersonal 2022 ................................................ 27 

Bilaga 5. Översyn av samordning av utbildning för omvårdnadspersonal 2022 ................... 29 

Bilaga 6. Utveckling av omvårdspersonalens roll per region ................................................ 32 

Bilaga 7. Kartläggning av kontaktsjuksköterskor för långtidsuppföljning vid Barnonkologiskt 
centrum 2022 ...................................................................................................................... 39 

Bilaga 8. Kompetensutveckling – Utbildningskartläggning ................................................... 41 

Bilaga 9.1. Kompetensförsörjning paramedicinsk personal .................................................. 42 



 4 

Bilaga 9.2 Utredning om hur nationella nätverk inom barnonkologin kan utvecklas och 
effektiviseras ....................................................................................................................... 44 

Bilaga 10. Sammanställning av minsta handledarbehov på barnonkologiska centrum ........ 46 

Bilaga 11. Summering rapport 2016: Översyn av kompetensförsörjningen inom 
barncancervården på kort och på lång sikt .......................................................................... 48 

Bilaga 12. Personalstatistik 2016 (läkare och sjuksköterska) ............................................... 51 
 

 

 



5 

SAMMANFATTNING 
 

I denna rapport redovisas en kartläggning av kompetensförsörjningsläget inom barncancervården 
avseende personal med barnonkologisk kompetens vid samtliga barnonkologiska centra i Sverige 
och de länssjukhus och regionsjukhus som vårdar barn med cancer. Kartläggningen genomfördes 
under 2022 som ett led i arbetet med utvecklingsområden inom barncancervården, inom ramen 
för överenskommelsen mellan regeringen och SKL 2019. 

Jämförelse har gjorts med det arbete som gjordes 2016 och redovisades i rapporten 
”Barncancervården - Översyn av kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort och 
lång sikt”. Resultaten från översynen 2022 visar att den brist på utbildade barnonkologer som 
påtalades redan 2016 inte har förbättrats. Det finns idag 57 specialistutbildade barnonkologer i 
Sverige och av dessa är en stor andel över 60 år. Motsvarande siffra 2016 var 56. Antalet ST-
läkare i barnonkologi har ökat marginellt sedan 2016, och det finns idag 26 ST-läkare inom 
barnonkologi med hematologi, jämfört med 23 under 2016. Behovet att utbilda fler 
barnonkologer är således akut och behöver åtgärdas. Det behövs en strategi för 
kompetensförsörjning på längre sikt där hänsyn tas till det stora kompetenstapp som väntar när 
en stor andel av de i dag verksamma barnonkologerna går i pension inom de närmaste fem åren. 

Vad gäller omvårdnadspersonal så står barnonkologin, precis som många andra 
sjukvårdsområden i Sverige, mitt i en akut brist på erfarna sjuksköterskor. För att arbeta med 
barnonkologi krävs erfarenhet och kompetens gärna med både specialistutbildning för barn och 
ungdomar samt vidareutbildning inom barnonkologi. Detta ställer höga krav på såväl rekrytering 
som utbildning. En komplicerande faktor är att det i nuläget inte finns någon formell 
specialistutbildning för sjuksköterskor inom barnonkologi. Den vidareutbildning som erbjuds 
idag drivs av professionen själv och finansieras av Barncancerfonden. Utbildning har en positiv 
inverkan och bidrar till att fler fortsätter arbeta och utvecklas inom barnonkologin. Regionerna är 
måna om att så många som möjligt kan delta i utbildningsinsatserna.  

Liksom 2016 finansieras idag omfattande kompetensutveckling för personal som arbetar med 
barncancervård av Barncancerfonden. Här måste huvudmännen ta ett större ansvar. 

Några förslag på åtgärder som presenteras i rapporterna är en ökad personaltäthet genom 
tillskapande av intermediärvårdsplatser, förändrade arbetssätt med tydligare karriärvägar för 
omvårdnadspersonal och utbildning som leder till formell specialistkompetens inom 
barnonkologi för sjuksköterskor. En annan viktig faktor är den tunga psykosociala arbetsmiljön 
som personal inom barnonkologisk vård arbetar i, där det finns ett stort behov av handledning 
och mentorskap.  

En speciell form av kompetensutveckling är nationella nätverk med specialiteter och professioner 
inom barnonkologin. Nätverken för medicinska-, omvårdnads- och paramedicinska professioner 
har genom åren visat sig vara ytterst värdefulla och de har bidragit till förbättrad kunskap och 
därigenom bättre vård av barnonkologiska patienter. I rapporten påvisas vikten av att kunna delta 
i dessa nätverksmöten inom ramen för uppdraget. 

Rapporten 2022 visar att det har genomförts och fortsatt pågår arbete med en lång rad insatser på 
nationell, regional och lokal nivå för att barncancervården ska ha en effektiv och hållbar 
kompetensförsörjning – men den visar också att det finns mycket kvar att göra.  
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KAPITEL 1 

Inledning 

Bakgrund 

Barncancer är ett historiskt sett välfungerande område och överlevnaden i barncancer ökar. Ny 
statistik visar att överlevnaden i barncancer är cirka 85 procent. Men i likhet med vården och 
cancervården i övrigt står även barncancerområdet inför en rad utmaningar. Inom ramen för 
överenskommelsen mellan regeringen och SKL 2019 fick varje barncancercentrum i uppdrag att 
analysera vilka utvecklingsområden som finns nationellt och inom varje sjukvårdsregion. 
Analysen skulle fungera som ett underlag till det fortsatta nationella arbetet med att stärka och 
öka kvalitén inom barncancervården. I takt med ökad behandlingsintensitet och ökad överlevnad 
inom barnonkologin vårdas i dag ett allt större antal barn med större omvårdnads- och 
övervakningsbehov än vad en vårdavdelning normalt kan erbjuda. Det finns ett stort behov av en 
översyn av rekryteringsbehoven samt av samordning av utbildning och handledning för flera 
yrkesgrupper. Yrkesgruppen kontaktsjuksköterskor inom barncancervården är helt ny och har 
inte funnits tidigare.  

Utifrån rapporten ”Utvecklingsområden inom bancancervården 2019” har ett antal förslag på 
insatser med syfte att uppnå en jämlik och effektiv cancervård för barn och unga identifierats. 
Förslagen rör kompetensförsörjning, kvalitetsförbättring i vården, samordning mellan landsting 
samt mellan barn- och vuxenvård, tillvaratagande av barns och föräldrars erfarenheter, 
kartläggning av vårdprocesser samt behov av kunskapsstyrning. I kapitlet ”Kompetensläget” 
redovisas förslag till insatser med koppling till kompetensförsörjning av läkare, 
omvårdnadspersonal och paramedicinsk personal, kontakt- och konsultsjuksköterskor samt 
handledning av personal. [1] 

Ett likande arbete genomfördes 2016, då Regionala cancercentrum i samverkan fick uppdraget att 
genomföra en översyn av kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort och lång sikt 
som resulterade i rapporten ”Barncancervården - översyn av kompetensförsörjningen inom 
barncancervården på kort och på lång sikt. Många av de möjligheter och utmaningar som 
identifierades 2016 är fortsatt desamma och lika aktuella 2022. [2] 

Syfte 

Syftet med denna sammanställning är att redovisa det aktuella kompetensläget i Sverige gällande 
läkare, omvårdnadspersonal, paramedicinsk personal samt kontakt- och konsultsjuksköterskor.  

I rapporten har kartläggningen av kompetensförsörjningsläget som utfördes under 2021/2022 
jämförts med den översyn som gjordes 2016. 

Avslutningsvis beskrivs områden inom kompetensförsörjning som har behov av fortsatt 
utveckling, för att uppnå jämlik och effektiv cancervård för barn och unga. 
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KAPITEL 2 

Kompetensförsörjningsläget – 
sammanställning nuläge 2022 

Bakgrund 

Barnonkologi är en mycket komplex verksamhet, som vårdar barn från nyföddhetsperioden till 
ung vuxen ålder, med tumörsjukdomar i alla organsystem. Därför krävs breda och djupa 
kunskaper vad gäller alla åldrar och alla organsystem. För att vårda det sjuka barnet arbetar 
många professioner och specialister tillsammans. Utöver detta krävs även djupa kunskaper inom 
symtomlindring, palliativ vård och psykosocialt stöd. [1] 

I detta kapitel beskrivs resultatet från insatser kopplade till kompetensförsörjningsläget som 
utfördes 2021/2022. Rapporten bygger på information som samlats in från företrädare för 
barnonkologin från alla sjukvårdsregioner, eller genom att skicka ut enkäter till ansvariga på 
Barncancercentra, länssjukhus och regionsjukhus. Företrädarna i arbetsgrupperna presenteras i 
bilaga 1.  

Kompetensförsörjning läkare 

I Sverige vårdar idag ett 60-tal barnonkologspecialister (varav några mer eller mindre är inriktade 
mot barnhematologi) alla barn med cancer, och barn med mer avancerade icke-maligna 
blodsjukdomar. Av dessa är cirka en tredjedel över 60 år (år 2020 var av 8 av dessa över 65 år). 
Man kommer därför inom kort att bli av med en stor ackumulerad erfarenhet och kompetens, 
som behöver överföras på ett tillräckligt antal yngre kollegor i sin utveckling mot erfarna 
barnonkologer. [1] 

I ljuset av detta ser man utmaningar vad gäller både kompetensförsörjning, att ha tillräckligt 
många erfarna barnonkologer i vården, och kompetensutveckling, att ge en god och tillräckligt 
omfattande utbildning till unga blivande barnonkologer, som kanske inte bara bör omfatta den 
formella treåriga ST-utbildningen utan bör sträcka sig längre än så. [1] 

Resultat från översyn av kompetensförsörjning av läkare 

Översyn av rekryteringsbehov av läkare till barnonkologin 

Kartläggningen innefattar olika kompetenser nödvändiga för barnonkologiska patienter så som: 

barnonkologer, neurologer, endokrinologer och kardiologer.  

Utifrån kartläggningen av bemanning av barnonkologer på Barncancercentra de närmsta fem 

åren, rapporterar Göteborg och Umeå att underbemanning väntar. Linköping och Uppsala 

rapporterar underbemanning i dagsläget. I Stockholm och Lund rapporterar en stabil situation 

och status förväntas vara den samma de närmsta fem åren. 

För övriga subspecialiteter som är viktiga för barn med cancer saknas framför allt tillgång på 

neurologer. 
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Bilaga 2 redovisar rekryteringsbehovet av barnläkare på Barnonkologiskt centra och länssjukhus 

på kort och lång sikt. 

Översyn av behovet av att samordna utbildningen av barnonkologer 

Sammanfattning: 

- Landets sex barncancercentra utbildar ST-läkare inom specialiteten.   
- Vid universitetssjukhusen har i stort sett samtliga läkare även viss forskning i sin tjänst.  

o De regionala förutsättningarna skiljer sig åt och det är därför svårt att ta fram 

rekommendationer för en standardbemanning utifrån storlek på 

barncancercentrum. 

o Möjlighet att erbjuda relevant utbildning för läkare är en viktig parameter för att 

behålla och rekrytera personal. De flesta utbildningar som erbjuds ST-läkare inom 

specialiteten drivs av de äldre kollegorna vid landets sex centra. Detta lägger en 

stor arbetsbörda på de erfarna barnonkologerna, som dessutom undervisar vid 

utbildningar av läkare verksamma på länssjukhus och regionsjukhus, 

sjuksköterskor inom barnonkologi samt vidareutbildningar för andra specialiteter. 

 
Förslag: Ta fram en strategi för kompetensförsörjning på längre sikt där hänsyn tas till det stora 
kompetenstapp som väntar när en stor andel av de i dag verksamma barnonkologerna går i 
pension inom de närmaste fem åren. I dag finansieras omfattande kompetensutveckling för 
personal som arbetar med barncancervård av Barncancerfonden. Här måste huvudmännen ta ett 
större ansvar. 

Översyn av utbildning av läkare på länssjukhus och regionsjukhus   

Kartläggningen visar att varje länssjukhus är bemannade av minst en läkare med barnonkologisk 
profil (se bilaga 3). Kompetensförsörjning på länssjukhus och regionsjukhus är dock svårt att 
beräkna då arbetsuppgifterna inom barnonkologin varierar från sjukhus till sjukhus. Antalet 
läkare som arbetar inom området har bara delvis att göra med antalet barn. I de fall där det bara 
finns en onkologinriktad läkare ökar sårbarheten och svårigheter att ta hand om helheten. På de 
sjukhus som har flera onkologinriktade läkare, arbetar dessa inom flera olika områden. Även på 
länssjukhus saknas tillgång på framför allt neurologer på ett flertal sjukhus.   

Kompetensförsörjning omvårdnadspersonal 

Barnonkologin delar övriga sjukvårdens svårigheter att behålla och rekrytera framför allt 
sjuksköterskor. På senare år har det även blivit svårare att rekrytera undersköterskor och särskilt 
de med en barnspecialistutbildning. Det är fortfarande många sökande till underskötersketjänster, 
men få har rätt kompetens. För att arbeta med barnonkologi krävs erfarenhet och 
specialistkompetens gärna med både specialistutbildning för barn och ungdomar samt 
vidareutbildning inom barnonkologi, vilket ställer höga krav på såväl rekrytering som utbildning 
av omvårdnadspersonal. 
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Resultat från översyn av kompetensförsörjning av omvårdnadspersonal 

Översyn av rekryteringsbehovet av sjuksköterskor och barn-/undersköterskor till barnonkologin 

Flera barncancercentrum uppger att man har brist på omvårdnadspersonal och att man aldrig 
riktigt ”kommer ikapp”. Det upplevs svårt att, med de förmåner och den avtalsstruktur som finns 
idag, behålla sjuksköterskor inom slutenvården. Flera centra beskriver ett utflöde till 
dagtidsarbeten inom mottagningar, barnhälsovård samt skolhälsovård.  

Ett annat problem är att när barncancercentra ligger i traditionella studieorter, arbetar man några 
år i den stad man studerat i men flyttar sedan vidare, ofta till sina hemstäder. Sjuksköterskeyrket 
är dessutom ett yrke med många unga personer i barnafödande ålder. En risk med stor 
personalomsättning är att man får för få erfarna sjuksköterskor som kan skola in och ge den 
trygghet och kompetens som krävs för de som är nya i yrket.  

Flera beskriver också att när man rekryterar till specialtjänster, så är det ofta internrekryteringar 
vilket delvis är helt naturligt eftersom det krävs erfarenhet för dessa tjänster, men det skapar 
ytterligare ”hål” i slutenvården. Styrkan för barnonkologin är att man kan erbjuda 
kompetensutveckling vilket underlättar rekrytering samt motiverar till att stanna då det finns 
utvecklingsmöjligheter. 

I bilaga 4 redovisas en sammanställning av rekryteringsbehovet av omvårdnadspersonal. 

Översyn av utbildningen av sjuksköterskor och barn-/undersköterskor inom barnonkologin 

Utbildning till barnonkologisjuksköterska sker i form av en introduktionsutbildning och en 
vidareutbildning för barnsjuksköterskor, samt en introduktionsutbildning för 
undersköterskor/barnsköterskor. Utbildningarna hålls på ett internat i Strängnäs och drivs i 
Barncancerfondens regi. 

- Nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor, 30 högskolepoäng 
- Introduktionsutbildning för sjuksköterskor inom medicinsk barnonkologi 
- Utbildning för barnsköterskor/undersköterskor 

 
Introduktionsutbildningarna och vidareutbildningen påverkar positivt och bidrar starkt till att 
man stannar kvar längre inom barnonkologin och regionerna är måna om att så många som 
möjligt ska delta. De flesta sjukhus väntar ett tag med att låta nyanställda sjuksköterskor och 
undersköterskor gå kursen, så att de har arbetat ett tag och kan knyta det som kursen innehåller 
till patienter och situationer de varit delaktiga i. Resultatet ger självförtroende och bygger på 
identiteten som sjuksköterska och undersköterska/barnsköterska inom barnonkologi samtidigt 
som de bygger upp unik kunskap. 

Slutsatser: 

- Både introduktions- och vidareutbildningarna påverkar positivt och bidrar till att 
omvårdnadspersonal stannar längre kvar inom barnonkologin. 

- Regionerna eftersträvar att alla nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor deltar på 

introduktionsutbildningen under sitt första år. 

I bilaga 5 redovisas en översyn av utbildning av omvårdnadspersonal. 
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Utveckling av omvårdnadspersonalens roll för att göra tjänsterna mer attraktiva 

Alla Barncancercentrum har sina egna förutsättningar och utmaningar, men gemensamt är bristen 
på sjuksköterskor, både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, inom Barn- och 
Ungdom. Detta gör att det finns svårigheter att säkerställa kompetensen framför allt inom 
slutenvården, där personalomsättningen är hög och många är i åldern där man blir föräldrar och 
tar ut sin föräldraledighet. Det ställs höga krav på de sjuksköterskor som är kvar och som är de 
erfarna på enheten. För dessa personer behöver vi hitta meningsfulla uppdrag och möjligheter till 
utveckling av arbetet.  

Utveckling av sjuksköterskerollen är därför viktig och det bör avsättas tid och medel för 
utbildning och kompetensutveckling för de sjuksköterskor som vill utvecklas och stärkas i sin 
roll, då dessa sjuksköterskor är en förutsättning för stabiliteten och kvalitén av vården på våra 
barnonkologiska enheter inom barnonkologin (se detaljer per region i bilaga 6). 

Förslag på rekommendationer för kompetensutveckling för omvårdnadspersonal: 

Regionernas olika förutsättningar gör det svårt att ta fram specifika mål för kompetensutveckling 
som gäller för hela landet. Nedan redovisas rekommendationer för kompetensutveckling i syfte 
att rekrytera och behålla omvårdnadspersonal. 

- Lyft fram vikten och behovet av en bra kompetensutveckling för omvårdnadspersonal 
inom barnonkologi i en basstandard. 

- All omvårdnadspersonal ska få möjlighet att utvecklas i sin roll och påbörja en 
vidareutveckling eller kompetenshöjande aktiviteter under sina första anställningsår. 

- Utbildningarna i Strängnäs föreslås ingå i ett utbildningspaket. 
o Introduktionsutbildningen genomförs inom ett år efter påbörjad anställning 
o Nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor påbörjas inom 5 år  

- I dag finansieras omfattande kompetensutveckling för personal som arbetar med 
barncancervård av Barncancerfonden. Här måste huvudmännen ta ett större ansvar. 
Undervisningen sköts så gott som helt av läkare och sjuksköterskor inom den egna 
specialiteten, vilket lägger en stor arbetsbörda på de fåtal erfarna barnonkologer och 
barnonkologiska sjuksköterskor som finns i dag. 

Kontakt- och konsultsjuksköterskor 

Kontaktsjuksköterskans roll är att skapa trygghet för patienterna och möta behovet av kontinuitet 
i vårdens många kontakter, förbättrad information och kommunikation. Dessutom ingår i rollen 
att stärka patientens ställning i vården, korta ner väntetider och göra vården mindre fragmentarisk 
för patienten. Den nationella cancerstrategin betonar hur viktigt det är att alla patienter med 
cancer har en fast vårdkontakt. Denna roll kan tas av en kontaktsjuksköterska. 
Kontaktsjuksköterskans uppdrag formas lokalt i verksamheten, utifrån en nationell 
uppdragsbeskrivning. Hittills har det inte funnits kontaktsköterskor inom barnonkologi och 
rollen är därför helt ny. [1] 

Uppdraget har varit att utreda möjligheterna att tillsätta kontaktsjuksköterskor med 
barnonkologisk profil inom alla regioner i Sverige. Genom en översyn av redan tillsatta 
kontaktsjuksköterskor/koordinatorer har nulägesbild tagits fram.  

Utöver detta var uppdraget att tydliggöra förhållandet mellan kontakt- och konsultsjuksköterska. 
Detta arbete återstår. 
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Resultat: Översyn av tillsatta kontakt- och konsultsköterskor 

Kartläggningen 2022 visar att alla Barnonkologiska centrum har tillsatt minst en 

kontaksjuksköterska som ansvarar för långtidsuppföljning av barn som är i aktiv behandling, och 

i vissa fall även tar ett helhetsansvar. 

I bilaga 7 finns en sammanställning av hur respektive Bancancercentrum arbetar med 
kontaktsjuksköterska/koordinator för långtidsuppföljning. 

Kompetensutveckling – Utbildningskartläggning  

För att fler ska utbilda sig till barnonkologer finansierar Barncancerfonden forskningstid för nio 
ST-tjänster med kombinerad forskning och klinisk utbildning vid de barnonkologiska centrumen. 
Barncancerfonden finansierar också en vidareutbildning för läkarna på länssjukhusen och på de 
barnonkologiska centrumen. De erbjuds att läsa en serie kurser med en kurs per termin under 
fem terminer. Under 2016 finansierade Barncancerfonden även en kurs för sjuksköterskor om 
totalt 30 högskolepoäng, varav 15 poäng var medicinsk barnonkologi och 15 poäng 
barnonkologisk omvårdnad. Dessutom erbjuds en introduktionsutbildning om fyra dagar i 
medicinsk barnonkologi. 

Utbildningarna i Bancancerfondens regi erbjuds med samma upplägg under 2022 som 2016. 
Utbildningarna är mycket uppskattade och bidrar till kompetensutveckling av läkare och 
omvårdnadspersonal. En sammanställning av utbildningsmodulerna per målgrupp, inklusive 
förberedelsetid tid, redovisas i bilaga 7.  

Här måste huvudmännen ta ett större ansvar. Undervisningen sköts så gott som helt av läkare 
och sjuksköterskor inom den egna specialiteten, vilket lägger en stor arbetsbörda på de fåtal 
erfarna barnonkologer och barnonkologiska sjuksköterskor som finns i dag. 

En sammanställning av tillgänglig barnonkologisk utbildning återfinns i bilaga 8. 

Kompetensförsörjning paramedicinsk personal 

Inom, eller i mycket nära anslutning till, den barnonkologiska vården måste det, utöver 
omvårdnadspersonal och läkare, finnas kuratorer, psykologer, dietister, fysioterapeuter, 
lekterapeuter och skolpersonal i sjukhusskolan, med tillräcklig kunskap och erfarenhet för att 
möta barnens och familjernas psykosociala behov. Ett bra psykosocialt stöd till familjerna redan 
från början förebygger ett större behov längre fram, och kan även avlasta andra i vårdteamet, se 
även bilaga 9.1. 

Kurator och psykolog är exempel på professioner som är mycket viktiga för att stödja familjen 
när ett barn drabbas av cancer. Den första tiden handlar stödet mest om praktiska frågor och 
krishantering, för att sedan övergå i samtalsstöd och rådgivning. Alla familjer är dock olika och 
behöver olika typer av hjälp. Många barn lever i två familjer och har både hel- och halvsyskon, 
medan andra kan ha en ensamstående förälder utan socialt nätverk. Stödet måste därför se olika 
ut och pågå under olika lång tid. Erfarenhetsmässigt vet man att behovet av samtalskontakt ökar 
när den mest intensiva behandlingen är klar. [1] 
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Översyn av utbildnings- och kompetensutveckling för övriga professioner som är del av den 
barnonkologiska vården 

En speciell form av kompetensutveckling är de nationella nätverk av specialiteter och 
professioner inom barnonkologin. Dessa nätverk har genom åren visat sig vara ytterst värdefulla 
och bidragit till förbättrad kunskap och därigenom bättre vård av barnonkologiska patienter.  

Det är viktigt att skapa strukturer som inte är sårbara vid bildandet av eller fortsättningen på 
existerande nationella nätverk. Ett fungerande nätverk kräver en resurs som kan fungera som 
samordnare för respektive nationellt nätverken. Vid etablering av nätverk bör ett antal 
komponenter vara på plats, för att samordningen ska vara effektiv. En sammanställning av vilka 
komponenter som bör diskuteras vid uppstart av ett nätverk återfinns i bilaga 9. 

Rekommendationen är att alla paramedicinska grupper etablerar nätverk, med syfte att dela med 
sig av kunskap och höja kompetensen. I dag saknas finansiellt stöd för dessa nätverk och många 
yrkesverksamma personer i gruppen har svårt att delta i dessa nätverk inom ramen för sin 
nuvarande tjänst. Här måste huvudmännen ta ett större ansvar.  

En sammanställning av etablerade nätverk i januari 2022 redovisas i bilaga 9. 

Handledning av personal 

Som en del i att stärka läkare, omvårdnadspersonal och paramedicinsk personal i deras roller 
används handledning av kompetenta handledare som ett verktyg. 

Handledning syftar till att förbättra möjligheterna för all personal på samtliga barncancercentrum 
att utvecklas i sin profession och skapa trygghet genom att utbyta erfarenheter inom eller mellan 
arbetsgrupper och andra områden så som till exempel barnpsykiatrin. 

Resultat: Handledning av personal  

Erfarenhetsutbyte och översyn av handledning av personal på barnonkologiska centrum 

- Alla sex barnonkologiska centrum erbjuder handledning av kompetenta handledare och 
samtliga anser att detta skapar värde för personalen.  

- Rekommendationen är att erbjuda ett längre handledningstillfälle en gång per månad. 

Utöver detta bör det finnas specifik handledning för nyanställda.  

- Strukturen för handledning behöver hållas levande och förändras efter behov. 

- Ett komplement till handledning är daglig reflektion före hemgång. 

- Handledning bör ges av en utbildad handledare, men daglig reflektion kan skötas av 

erfaren personal. 

Rekommendation är att varje Barnonkologiskt centra tillgodoser handledning för all personal. 

Detta bidrar till utveckling av rollen genom ökad kompetens och trygghet i yrkesrollen, samt 

minskad stress. En rammanställning av rekommendationerna för minsta handledarbehov på 

barnonkologiska centrum redovisas i bilaga 10. 
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Summering av resultat 2022 

Kompetensförsörjning läkare 

• Antalet specialister inom barnonkologin har inte ökat sedan 2016 och cirka en tredjedel är 

över 60 år. På Barncancercentra i Göteborg och Umeå på Barncancercentra förväntas en 

underbemanning av barnonkologer de närmsta fem åren. Linköping och Uppsala 

rapporterar underbemanning i dagsläget. Stockholm och Lund rapporterar en stabil 

situation och status förväntas vara den samma de närmsta fem åren. 

• För övriga subspecialiteter som är viktiga för barn med cancer saknas framför allt 

neurologer. 

• Samtliga länssjukhus är bemannade av minst en läkare med barnonkologisk profil.  

• Svårigheter att bedöma hur många läkare som krävs för bra barncancervård eftersom de 
regionala förutsättningarna skiljer sig så mycket åt. 

• På grund av pensionsavgångar försvinner inom stor ackumulerad erfarenhet och 

kompetens. Utmaningar i att säkra överföringen av kunskap till ett tillräckligt antal yngre 

kollegor i sin utveckling mot erfarna barnonkologer.   

• Möjlighet att erbjuda relevant utbildning för läkare är en viktig parameter för att behålla 
och rekrytera personal 

Kompetensförsörjning omvårdnadspersonal 

• Ansträngt nuläge i hela landet och risk för fortsatt underbemanning kommande fem år 
rapporteras från flertalet regioner. 

• Svårigheter att behålla och rekrytera framför allt sjuksköterskor men också 
undersköterskor med rätt kompetens. 

• Hög personalomsättning leder till brist på erfarenhet och påverkar arbetsmiljön negativt. 

• Utveckling av omvårdnadspersonalens roll för att skapa tjänster med attraktivt innehåll är 
viktigt. Varje region jobbar med frågan utifrån sina möjligheter och förutsättningar.   

• Möjlighet att erbjuda relevant utbildning för omvårdnadspersonalen är en viktig 
parameter för att behålla och rekrytera personal. 

• Alla sex barnonkologiska centrum erbjuder handledning av kompetenta handledare och 
samtliga anser att detta skapar värde för personalen.   

• Organisation, omfattningen och struktur av handledningen skiljer sig åt i landet. 

• Samstämmighet i att handledning är viktigt och behövs men att strukturen för 
handledning behöver hållas levande och anpassas efter behov. 

Kontakt- och konsultsjuksköterskor 

• Den nationella cancerstrategin betonar hur viktigt det är att alla patienter med cancer har 
en fast vårdkontakt. Denna roll kan tas av en kontaktsjuksköterska. 

• Alla Barnonkologiska centrum har tillsatt en kontaksjuksköterska som ansvarar för 
långtidsuppföljning av barn som är i aktiv behandling, och i vissa fall även tar ett 
helhetsansvar.  
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Kompetensutveckling – Utbildningskartläggning   

• Utbildningarna i Bancancerfondens regi erbjuds med samma upplägg under 2022 som 
2016.  

• Utbildningarna är mycket uppskattade och bidrar till kompetensutveckling av läkare och 
omvårdnadspersonal. 

• Kartläggning av utbildningsnivå för sjuksköterskor och undersköterskor har gjorts 2022 
men då redovisningarna skiljer sig mellan regionerna (några regioner redovisar antal i 
heltal och andra i procent) finns ingen samlad bild som beskriver nuläge och/eller 
kommande behov. 

• I dag finansieras omfattande kompetensutveckling för personal som arbetar med 
barncancervård av Barncancerfonden. Här måste huvudmännen ta ett större ansvar. 
Undervisningen sköts så gott som helt av läkare och sjuksköterskor inom den egna 
specialiteten, vilket lägger en stor arbetsbörda på de fåtal erfarna barnonkologer och 
barnonkologiska sjuksköterskor som finns i dag. 

Kompetensförsörjning paramedicinsk personal 

• I teamet runt barnen och familjerna finns kuratorer, psykologer, dietister, fysioterapeuter, 
lekterapeuter och skolpersonal i sjukhusskolan. 

• Flera av yrkesgrupperna har nätverk genom vilka man delar med sig av erfarenhet och 
kunskaper och tillsammans höjer kompetensen inom barncancervården.   

Handledning av personal 

• För att stärka omvårdnadspersonal i deras roll används handledning av kompetenta 
handledare som ett verktyg.  

• Handledning bidrar till en utveckling av rollen genom ökad kompetens, trygghet i 
yrkesrollen samt minskad stress.  
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KAPITEL 3 

Jämförelse av 
kompetensförsörjningsläget  

Jämförelse av kompetensförsörjningsläget 2022 med 
identifierade möjliga åtgärder 2016 

Ett av de största hoten för barncancervården och den framtida utvecklingen är den brist på 
specialistutbildad personal som finns inom flera områden och som tillsammans med stora 
pensionsavgångar kan komma att förstärka utmaningen. Det råder konkurrens om arbetskraften 
på ett nationellt plan och både glesbygdsregionerna och städerna har svårigheter att klara en 
fullgod bemanning av nyckelkompetenser.  

2016 fick Regionala cancercentrum i samverkan uppdraget att genomföra en översyn av 
kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort och lång sikt. [2] Översynen skulle 
innehålla en analys av barncancervårdens tillgång till rätt kompetenser för att klara sitt uppdrag 
och tillgodose barnets behov genom hela vårdkedjan. En summering av rapporten ”Översyn av 
kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort och på lång sikt” finns i bilaga 11 och 
Personalstatistik 2016 (läkare och sjuksköterska) redovisas i bilaga 12. 

De olika sjukvårdsregionerna rapporterade 2016 om olika utmaningar, och kompetensförsörjning 
såsom utbildning, rekrytering och bemanning av alla personalkategorier inom barnsjukvården, var 
återkommande hos alla regioner. Vad gällde gruppen sjuksköterskor inom barncancervården 
konstaterades en speciellt ansträngd situation på såväl kort som på lång sikt. Scenariot 2022 är 
detsamma. Alla sjukvårdsregionerna rapporterar ett mycket ansträngt läge de närmaste fem åren 
vad gäller omvårdnadspersonal generellt och specialistutbildade och sjuksköterskor specifikt.  

Översynen från 2016 resulterade i ett antal förslag på åtgärder som var direkt eller indirekt riktade 
till sjuksköterskegruppen. Innehållet i åtgärderna omfattade såväl fortbildning som insatser för att 
göra rollen som sjuksköterska inom barncancervården mer attraktiv och minska 
personalomsättning på sikt. Utveckling av omvårdnadspersonalens roll är ett pågående 
fokusområde och det presenteras ett antal konkreta förslag i båda rapporterna.  

Tid och resurser för karriär- och kompetensutveckling är viktiga incitament för att attrahera och 
behålla personal. Medarbetarna – såväl nya som erfarna – har en hög kunskapsnivå men behöver 
få möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling, då arbete inom barncancervården ofta innebär 
ett komplext uppdrag i en föränderlig värld. Översynen 2022 visar att det runt om i landet pågår 
ett aktivt arbete där regionerna kan lära av varandra, men behöver också ta ansvar för att anpassa 
arbetet utifrån villkor, förutsättningar, utmaningar och möjligheter i respektive region.  

De psykiska påfrestningarna av att vårda barn med cancer lyftes fram i rapporten 2016 som en 
extra utmaning för framtida bemanning. En tuff arbetsmiljö kräver tid för handledning och 
återhämtning för all personal som finns i teamet runt det sjuka barnet. I översynen från 2022 
redovisas olika upplägg på handledning som finns runt om i landet. Sammantaget visar resultatet 
att det finns goda möjligheter till handledning för omvårdnadspersonalen. 
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Förslaget från 2016 att formalisera utbildning till barnonkologsjuksköterska har inte realiserats. 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning barn- och ungdomssjukvård är fortsatt 
önskvärd och kan kompletteras med ett halvårs påbyggnadsstudier i barnonkologisk vård. Hur 
stor andel vidareutbildade sjuksköterskor som finns inom de olika centrumen och på 
länssjukhusen varierar. 2016 hade 55 procent av sjuksköterskorna antingen specialistutbildningen 
inom barn- och ungdomsvård, påbyggnadskursen inom barnonkologi, eller båda två. 
Motsvarande kartläggning av utbildningsnivå för sjuksköterskor och undersköterskor har gjorts 
2022, men då redovisningarna skiljer sig mellan regionerna (några regioner redovisar antal i heltal 
och andra i procent) finns ingen samlad bild som möjliggör en jämförelse. 

Barncancerfonden har över tid spelat en viktig roll för barncancervårdens utveckling. 
Finansiering av forskning, tjänster för konsults- och kontaktsjuksköterskor och vidareutbildning 
av personal sker genom medel från Barncancerfonden. I översynen från 2016 föreslås att frågan 
om ansvar och finansiering särskilt bör lyftas för att säkra framtidens kompetensförsörjning inom 
barncancervården. Utifrån kartläggningen från 2022 kan konstateras att medel från 
Barncancerfonden fortsatt finansierar befintlig fortutbildning. 

Gällande rollen kontaktsjuksköterska visar kartläggningen 2022 på en positiv utveckling, då 
samtliga Barnonkologiska centrum har tillsatt en kontaksjuksköterska som ansvarar för 
långtidsuppföljning av barn som är i aktiv behandling, och som i vissa fall även tar ett 
helhetsansvar. 

Över tid har behovet av att säkra framtida kompetensförsörjning av läkare inom 
barncancervården varit en nyckelfråga. Prognosen från översynen av kompetensförsörjningsläget 
2016 visade på att en brist av specialistläkare väntar och att utbildning av fler barnonkologer 
måste prioriteras. Verksamma barnonkologer är i princip samma nu som 2016 medan antalet ST-
läkare inom specialiteten har ökat med tre tjänster i hela landet. Ökningen kan tyckas begränsad i 
relation till fortsatta kompetensförsörjningsutmaningar inom närmsta femårsperioden, framför 
allt i region Väst och region Norr. Kartläggningarna visar att länssjukhus över tid haft och 
fortsatt har en god bemanning av läkare med barnonkologisk profil med undantag för 
sjukvårdsregion Väst där flera länssjukhus rapporterar om fortsatt underbemanning den närmsta 
femårsperioden. Utifrån kompetensförsörjningsläget 2022 tycks också underbemanning av 
neurologer i stora delar av landet vara än mer påtaglig än tidigare.  
 

Läkare 2016/2022 
 
Yrkeskategori 

 
Sjukvårdsregion 

Anställda barnonkologiskt 
centrum 

Anställda länssjukhusen 

2016 2022 2016 2022 

Specialist i 
barnonkologi/ 
hematologi 
 

Syd 
Väst 
Sydöst 
Mellansverige 
Stockholm/Gotland 
Norra 

13 
7 
4 
10 
17 
5 

13 
10 
4 
7 
17 
6 

1 (arbetar 50%) 
2 

 

 
 
 
 
 

 

ST-läkare  
barnonkologi 
 

Syd 
Väst 
Sydöst 
Mellansverige 
Stockholm/Gotland 
Norra 

4 
3 
2 
1 
10 
1 

3 
8 
2 
4 
8 
1 

2  

Tabell 1. Kartläggning av läkare inom barnonkologin 2016 och 2022. 
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KAPITEL 4 

Analys och förslag på åtgärder 

Analys  

I likhet med vården och cancervården i övrigt står barncancerområdet fortsatt inför en rad 
utmaningar vad gäller att försörja verksamheten med rätt kompetens med utgångspunkt i mål och 
uppdrag. Kompetensutmaningen kommer inte att lösas enbart genom att rekrytera fler 
medarbetare. För att klara en jämställd och effektiv vård behöver alla personalkategorier, både 
teamet nära patienten och övriga professioner, inkluderas.  

En av cancervårdens största utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen. Cancervården 
blir alltmer specialiserad, vilket kräver mer nischade kompetenser. Samverkan och 
kunskapsutbytet mellan vårdgivare och vårdnivåer, och mellan vården och akademin, behöver 
stärkas för att öka tillgången på specialistkompetens. Cancervården behöver ha en god 
arbetsmiljö för att kunna attrahera och behålla personal, ledare och chefer. [4]. Barncancervården 
är än mer känsligt för dessa trender eftersom ett litet antal personer ska genomföra alla insatser 
på ett fåtal patienter. Det är därför viktigt att bevara det nationella samarbete som i dag finns 
upparbetat mellan olika barnonkologiska centra. 

Flera kartläggningar och översyner har gjorts inom barncancervården i de olika 
sjukvårdsregionerna. Målsättningen är att sammanställa och jämföra data på nationell och 
regional nivå, för att på så sätt dra slutsatser om behov och utmaningar. Det har dock visat sig i 
vissa fall vara svårt att jämföra data, eftersom regionerna har olika uppdrag, vården organiseras på 
olika sätt och insamling av data till viss del baserats på olika parametrar.  

Rapporten 2022 visar att det har genomförts och fortsatt pågår arbete med en lång rad insatser på 
nationell, regional och lokal nivå för att barncancervården ska ha en effektiv och hållbar 
kompetensförsörjning – men den visar också att det finns mycket kvar att göra.  

Förslag på åtgärder 

För barncancervården innebär behovet av kompetensförsörjning stora utmaningar och krav på 
långsiktig planering och nya kreativa lösningar. Det krävs fortsatt fokusering på 
kompentensutveckling, förändring av arbetssätt, flexibilitet och samarbete mellan vårdinstanser, 
kliniker och professioner samt utveckling och optimering av olika personalkategorier för att följa 
patientens vårdprocess.  

Rapporten 2016 identifierade ett antal för regionerna gemensamma utmaningar när det gäller 
kompetensförsörjningen på lång sikt. Nedan redovisas rapportens förslag på åtgärder för att säkra 
en god kompetensförsörjning med fokus på barnets och familjens väg genom hela vårdkedjan. 
Ingen av dessa åtgärder har fullt ut genomförts 2022. 
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Åtgärder för en hållbar kompetensförsörjning 2016 

Öka utbildningen av barnonkologer 
Inom 10 år går 50 procent av landets barnonkologer i pension. Det tar dessutom minst 8 år för 
en legitimerad läkare att utbilda sig till barnonkolog. Det behövs därför fler ST-tjänster inom 
barn- och ungdomshematologi och -onkologi för att undvika en brist i den nära framtiden. 

Formalisera utbildning till barnonkologsjuksköterska 
I dag finns ingen formaliserad utbildning till barnonkologsjuksköterska. En sådan utbildning 
måste införas och finansieras för att säkra kompetensförsörjningen. De utbildningar som finns i 
dag finansieras av Barncancerfonden. 

Barncancervård bör betraktas som intermediärvård 
Dagens intensiva barncancerbehandlingar ger komplikationer som inte sågs för 15 år sedan. För 
att hantera dessa komplikationer krävs i många fall en vårdnivå som ligger mellan vårdavdelning 
och intensivvårdsavdelning. Barncancervård bör därför av huvudmannen betraktas som 
intermediärvård och rätt resurser avsättas. 

Minska personalomsättningen genom en utvecklad arbetstidsmodell med utvecklat 
tjänsteinnehåll 
De psykiska påfrestningarna av att vårda barn med cancer är mycket stora, vilket kräver tid för 
återhämtning. Ett arbete bör initieras där man utreder vilken arbetstidsmodell som är optimal för 
just barncancervård. För att minska personalomsättningen måste tid ges i tjänsterna för 
utvecklingsarbeten och egna ansvarsområden. Erfarenheter visar att personalomsättningen bland 
framför allt sjuksköterskor är lägre när den typen av aktiviteter finns. 

Ta fram en nationell standard för psykosocialt omhändertagande 
Enkätresultat till familjer som har barn med cancer anger att det psykosociala omhändertagandet 
måste förbättras. En översyn där det bör definieras vad som ska ingå i ett fullgott psykosocialt 
omhändertagande bör göras. 

Inrätta en koordineringsfunktion för att säkerställa överföring barn-vuxen 
Med stöd från nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning av personer som haft cancer som 
barn behöver resurser och kompetens inom barncancervården säkras för att koordinera 
överföringen av barn till vuxenonkologin och andra specialiteter. 

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 
I dag finansieras omfattande kompetensutveckling för personal som arbetar med barncancervård 
av Barncancerfonden. Här måste huvudmännen ta ett större ansvar. Barncancerfonden 
finansierar också tjänster för konsultsjuksköterskor, vårdutvecklare samt rapportörer av basala 
data till kvalitets- och forskningsregister. Detta är ansvar som måste tas av huvudmännen. 

Nationell koordination 
Av olika skäl kommer barn i framtiden att ibland behöva överföras till annat barncancercentrum i 
Sverige. Det resulterar alltid i administrativt merarbete för att hitta en vårdplats, informera 
familjen, överföra information om patienten, ordna transporter och inkvartering av 
familjemedlemmar. Efter vårdtillfället behöver information återföras till hemkliniken samt den 
vidare vården och behandlingen planeras.  

Genom att utarbeta mer enhetliga nationella rutiner för att identifiera platser, arrangera resor 
samt förenkla remissprocesser skulle vård vid annat centrum kunna utföras mer rationellt. Det 
behövs om möjligt också journalsystem som kommunicerar med varandra och ett 
ersättningssystem som är kostnadsneutralt för huvudmännen. [2] 
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Åtgärder för en hållbar kompetensförsörjning 2022 

Utifrån arbetet och kartläggningen har ytterligare förslag på åtgärder och aktiviteter föreslagits. 

• Fokus på kompetenser (inte antal) som krävs för en bra barncancervård. 

• Ta fram en strategi för kompetensförsörjning på längre sikt  

Fokusera på vikten av utbildning för att rekrytera och behålla personal.  

I dag finansieras omfattande kompetensutveckling för personal som arbetar med 

barncancervård av Barncancerfonden. Här måste huvudmännen ta ett större ansvar. 

Undervisningen sköts så gott som helt av läkare och sjuksköterskor inom den egna 

specialiteten, vilket lägger en stor arbetsbörda på de fåtal erfarna barnonkologer och 

barnonkologiska sjuksköterskor som finns i dag. 

• Lyft fram vikten och behovet av en bra kompetensutveckling inom barnonkologi i en 

basstandard. 

• All omvårdnadspersonal ska få möjlighet att utvecklas i sin roll och påbörja en 

vidareutveckling eller kompetenshöjande aktiviteter under sina första anställningsår. 

• Utbildningarna inom barnonkologi som i dag genomförs i Barncancerfondens regi 

föreslås ingå i ett utbildningspaket. Dessa utbildningar behöver formaliseras och resultera 

i formell specialistkompetens. 

 

• Etablera och utveckla nätverk för och mellan yrkesgrupper som saknar ett sådant. Här 

behöver sjukvårdshuvudmännen ta ett större ansvar 

• Säkra handledning för alla personalgrupper.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Utförare av insatser inom 
kompetensförsörjningsläget 2022 

Den nationella arbetsgruppen (NAG) Barncancer har delats in i ”nätverk” som ansvarar för olika 
kategorier av insatser. Ett av dessa nätverk är ”Chefsnätverket”, som består av företrädare från 
barnonkologin i egenskap av sektionschefer, omvårdnadschefer och företrädare för PHO 
(Pediatrisk hematologi och onkologi). 

De som genomfört insatserna inom området Kompetensförsörjningsläget är deltagare i 
”Chefsnätverket”, tillsammans med specialistkompetenser från barnonkologin, se tabell nedan. 

 

Namn  RCC 

Chefsnätverket: Representanter inom barncancersatsningen 

Karin Mellgren, Ordförande NAG barncancer Väst 

Lisa Törnudd Sydöst 

Pernilla Grillner Stockholm/Gotland 

Frans Nilsson Norr 

Josefine Palle  Mellansverige 

Anders Castor  Syd 

Chefsnätverket: Omvårdnadschefer 

Karin Tibblin Sydöst 

Maria Lidén Norr 

Kristina Isaksson Väst 

Maria Larsson Stockholm/Gotland 

Karin E Johansson Mellansverige 

Sara Karlsson Stockholm/Gotland 

Ingrid Colberger Rudbäck Syd 

Carina Mähl Syd 

Övriga specialister 

Margaretha Stenmarker Sydöst 

Agneta Holtz Mellansverige 

Kirsti Pekkanen Västra götalandsregionen 
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Bilaga 2. Nationell översyn av rekryteringsbehov av 
barnläkare 2022 

Rapport från genomförd insats inom den nationella satsningen barncancer som utgår från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”.  

Rapporten är sammanställd av utsedda sektions- och omvårdnadschefer inom 
barncancersatsningen, under ledning av Agneta Holtz, barnläkare, RCC Mellansverige. 

April 2022 

Metod:  

Samtliga ansvariga för respektive klinik både regioncentra och länssjukhus har fått svara på hur 

man ser på aktuell respektive framtida bemanningssituation avseende läkare som arbetar med 

barn som har cancer enligt följande modell: 

Grön = bra situation, förväntas även vara bra de närmaste 5 åren 

Gult = Underbemanning idag, men pga vidtagna åtgärder förväntas bemanning vara 

tillräcklig om 1-5 år   

Orange = Bra nu, men underbemanningen väntas de  

närmaste 1–5 åren 

Röd = underbemanning idag, ser ingen förbättring de närmaste 1-5 åren 

Markera med "-" om ingen finns och ej heller aktuellt 

 

Enkäten är utformad så att man tittar på hur respektive resurs ser ut idag och hur den kan 

förväntas se ut de närmaste 5 åren. Bilagorna visar detaljerad information av kartläggningen. 
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Detaljerad information: Kartläggningen av regioncentra 

 

Detaljerad information: Kartläggning av Icke barncancer centrum  
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Bilaga 3. Nationell översyn av utbildningen av barnläkare 
2022 

Rapport från genomförd insats inom den nationella satsningen barncancer som utgår från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”.  

Rapporten är sammanställd av utsedda omvårdnadschefer inom barncancersatsningen, under 
ledning av Margaretha Stenmarker, barnonkolog, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Frans 
Nilsson, barnonkolog, Norrlands universitetssjukhus. 

April 2022 

 

Insatsen syftar till att göra en nationell översyn av utbildningen av de barnläkare som inte arbetar 
på barnonkologiskt centrum, men som på hemortssjukhus har ett lokalt ansvar för 
barnonkologiska patienter. 

Resultat 

Kartläggning av läkare verksamma vid Barnonkologiska centra i Sverige samt länssjukhus där 
läkare har barnonkologisk profil. 

Region –  

Barnonkologiskt centrum 

Specialist i barnonkologi ST-barnonkologi 

Syd – Lund 13 specialister (flera med 
många olika uppdrag) + 2 
hematologer med viss 
tjänstgöring på 
barnonkologen 

2 läkare nu och sommaren 
2022 anställs ytterligare en 

Väst – Göteborg 10 läkare  8 läkare 

Sydöst – Linköping 4 läkare + en timanställd 2 läkare 

Mellansverige – Uppsala 6 läkare + verksamhetschef 
30 % + 3 timanställda läkare 
med vardera ca 20% 

4 läkare 

Stockholm/Gotland samt 

Solna + Huddinge 

17 läkare + en timanställd  

 

8 läkare  

Norr – Umeå 6 läkare (Behov av 
rekrytering pga. många i 
pension inom 10 år) 

1 läkare 

 

Vid universitetssjukhusen har i stort sett samtliga läkare viss forskning i sin tjänst. 
Specialister/överläkare har i snitt 20–30 % forskning och ST-läkare 30-50% forskning. 
Professorer som är universitetsanställda har i sina tjänster 20–33 % klinik.  



 26 

Region – Länssjukhus Länssjukhus Barnonkologisk profil 

Syd Växjö 2 läkare 

 Helsingborg 1-2 läkare 

 Karlskrona 1 läkare 

 Kristianstad 1 läkare  

Väst Borås Södra Älvsborg 3 läkare 

 Norra Älvsborg 4 läkare 

 Karlstad 2 läkare 

 Skövde 1-2 läkare 

 Halmstad 3 läkare 

 Jönköping 2 läkare  

Sydöst Norrköping Ingen ordinarie (patienter sköts i 
Linköping) 

 Motala mottagning Ingen ordinarie (patienter sköts i 
Linköping) 

 Kalmar 2 läkare 

 Västervik 1 läkare 

 Jönköping 2 läkare 

Mellansverige Örebro 3 läkare 

 Västerås 3-4 läkare 

 Falun 4 läkare 

 Gävle 2 läkare 

 Eskilstuna 1 läkare 

 Hudiksvall 2 läkare 

Stockholm/Gotland Visby 1-2 läkare 

Norr Sunderbyn  1 läkare + ev. 1 till 

 Östersund  2 läkare 

 Sundsvall  2 läkare 

Norr Örnsköldsvik  1 läkare 

 Sollefteå 1 läkare 

 Skellefteå 1 läkare + flera intresserade ST 

 Gällivare 1 läkare 
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Bilaga 4. Kompetensförsörjning omvårdnadspersonal 2022 

Rapport från genomförd insats inom den nationella satsningen barncancer som utgår från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”.  

Rapporten är sammanställd av utsedda omvårdnadschefer inom barncancersatsningen, under 
ledning av Margaretha Stenmarker, barnonkolog, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Frans 
Nilsson, barnonkolog, Norrlands universitetssjukhus. 

April 2022 

Nationell översyn av rekryteringsbehovet av sjuksköterskor och barn-/undersköterskor till 
barnonkologin 

En enkät har skickats ut till RCC Stockholm/ Gotland, RCC Mellansverige, RCC Väst, RCC 
Sydöst, RCC Syd och RCC Norr för att kartlägga rekryteringsbehovet av omvårdnadspersonal. 

Frågorna efterfrågar status av hur kompetensförsörjningen ser ut inom yrkeskategorierna 
sjuksköterska och specialistfunktioner och kategoriseras enligt: 

- Grönt: Bra situation, förväntas även vara bra de närmaste 5 åren 

- Gult: Underbemanning idag, men pga. vidtagna åtgärder förväntas bemanning vara 

tillräcklig om 1 - 5 år   

- Orange: Bra nu, men underbemanningen väntas de närmaste 1 - 5 åren 

- Rött: Underbemanning idag, ser ingen förbättring de närmaste 1 - 5 åren 

- Markera med "- eller blankt" om ingen finns och ej heller aktuellt 

 

Omvårdnads-
personal 

RCC 
Stockholm/ 
Gotland 

RCC 
Väst 

RCC Syd RCC 
Mellansverige 

RCC Norr RCC Sydöst 

Sjuksköterskor 

Sjuksköterska,  
specialist barn och 
ungdom med 
påbyggnad  

barnokologi 

      

Sjuksköterska med 
påbyggnad  

barnonkologi  
     

Sjuksköterska,  
specialist barn och 
ungdom 

      

Sjuksköterska (utan 
vidare-utbildning)       

Specialfunktioner 

Konsult-

sjuksköterska 
      

Kontakt-
sjuksköterska 

      

Undersköterska/ barnsköterska 
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Undersköterska/ 
barnsköterska 

      

Undersköterska/ 
barnsköterska med 
barnspecialist-

utbildning 
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Bilaga 5. Översyn av samordning av utbildning för 
omvårdnadspersonal 2022 

Rapport från genomförd insats inom den nationella satsningen barncancer som utgår från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”.  

Rapporten är sammanställd av utsedda omvårdnadschefer inom barncancersatsningen, under 
ledning av Margaretha Stenmarker, barnonkolog, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Frans 
Nilsson, barnonkolog, Norrlands universitetssjukhus. 

April 2022 

Kompetensutveckling av sjuksköterskor per region 

Region Syd  

Utbildningskompetens för sjuksköterskor på Barncancercentrum i Lund: 

Målet är att alla ska gå åtminstone Introduktionsutbildning i Barnonkologi. Idag har 90% någon 
form av utbildning. 

- 60% av sjuksköterskorna har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi sedan 2015 (21 
av 34 anställda).  

- 40% av sjuksköterskorna gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård. Några har gått 
båda. 

- Av 27 sjuksköterskor som har gått utbildningen endast 6 slutat, varav en gått i pension.  

- 13 undersköterskor har gått minst en av utbildningsveckorna varav två har slutat. 
 

Kurserna är mycket uppskattade. Eftersom vi är måna om att så många som möjligt ska få gå 
utbildningen är gruppen som ännu ej deltagit på utbildningarna liten. Det är fler undersköterskor 
som väntar på att få gå än det är sjuksköterskor, och de som ännu inte gått utbildningarna ser 
mycket fram emot att få göra det. 

Vi är helt övertygade om att introduktionsutbildningen påverkar positivt och starkt bidrar till att 
man stannar längre kvar inom barnonkologin. Vi brukar vänta med att låta våra nyanställda 
sjuksköterskor och undersköterskor gå kursen, så att de har arbetat ett tag och kan knyta det som 
kursen innehåller till patienter och situationer de varit delaktiga i. Resultatet ger självförtroende 
och bygger på identiteten som sjuksköterska/undersköterska inom barnonkologi. Man besitter 
kunskap som få andra än just vi har. 

Region sydöst 

Vid barnonkologiskt centrum, Linköping har: 

- 11 sjuksköterskor gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård 
- ca 15 sjuksköterskor har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi.  

 
I sydöstra sjukvårdsregionen (inkluderat länssjukhusen Norrköping, Kalmar, Motala 
(barnmottagning)) har: 

- 4 sjuksköterskor gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård och  
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- 4 sjuksköterskor har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi.  

Region Väst 

Barncancercentrum i Göteborg har 64 sjuksköterskebefattningar, som deltagit i följande 
utbildningar: 

- 15 sjuksköterskor (23%) har gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård 

- 18 sjuksköterskor (28%) har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi 
 

I Västra Götaland (inkluderande länssjukhusen Borås (Södra Älvsborgssjukhus), Norra 
Älvsborgssjukhus, Karlstad, Halmstad, Jönköping) har: 

- 21 sjuksköterskor gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård och  
- 27 sjuksköterskor gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi.  

Region Mellansverige 

Barncancercentra i Uppsala 

- 5 sjuksköterskor (17%) har gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård 

- 7 sjuksköterskor (23%) har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi 
 

Region Mellansverige, inkluderat länssjukhusen i Örebro, Västerås, Gävle, Falun och Hudiksvall: 

- 7 sjuksköterskor gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård och  
- 22 sjuksköterskor gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi.  

 
Tabell 1. Sammanställning av introduktions- och specialistutbildning region Mellansverige 

Sjukhus Nationell utbildning i 
barnonkologisk vård 

Introduktionsutbildningen 

Uppsala (centra) 5 7 

Örebro 0 9 

Karlstad   

Västerås  1 0 (men 4 undersjuksköterskor) 

Eskilstuna 0 2 

Gävle 2 2 (och 2 undersjuksköterskor) 

Hudiksvall 2 2 

Falun 2 7 

Totalt Länssjukhus 7 22 

Region Stockholm/ Gotland 

Barncancercentra Stockholm 

- 20% har gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård 

- 90% har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi 
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Länssjukhus Gotland 

− Ingen sjuksköterska har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi. 

− En sjuksköterska har gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård 

Region Norr 

Barncancercentra Umeå 

- 26% har gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård 

- 42% har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi 
 

Utbildningskompetens för sjuksköterskor på länssjukhusen i Norra regionen: 

− Alla är barnsjuksköterskor i Norra regionen. (100%) 

− Gällivare – Alla sjuksköterskor har gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård 
(100%) 

− Sunderbyn - En sköterska har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi 

− Östersund – Alla sjuksköterskor har gått Nationell utbildning i barnonkologisk vård 
(100%) 

− Örnsköldsvik – Alla sjuksköterskor har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi 
(100%) 

− Sollefteå – Alla sjuksköterskor har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi (100%) 

− Sundsvall – Alla sjuksköterskor har gått Introduktionsutbildning i Barnonkologi (100%) 

− Skellefteå – Barnsjuksköterskor ska gå Introduktionsutbildning i Barnonkologi 2022 

Kompetensutveckling av barn- /undersjuksköterskor på länssjukhusen 
per region 

Sammanställning av kompetensförsörjning av omvårdnadspersonal; barn-/undersköterskor. 

- Totalt antal deltagare: 113.  

- Av dessa har följande 24 personer kommit från länssjukhus (ca. 20%) 
o Karlstad 2 personer, NÄL 4 personer, Västerås 4 personer, Falun 2 personer, 

Helsingborg 2 personer, Örebro 2 personer, Karlskrona 2 personer, Kalmar 2 
personer, Borås 2 personer, samt Skövde 2 personer. 

- Övriga 89 deltagare kommer från landets alla barnonkologiska centra (ca. 80%) 
 

Insamlingen av statistik av utbildade barn-/undersköterskor i hela landet är gjord av Kirsti 
Pekkanen. 

Region Väst 

Barncancercentrum i Göteborg har totalt 39 barn och undersköterskor. 

- Av dessa har 10 personer (25%) gått medicinsk barnonkologi för barn och 
undersköterskor 

- Av dessa 10 har 3 personer (ca. 10%) även gått omvårdnad barnonkologi för barn och 
undersköterskor. 
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Bilaga 6. Utveckling av omvårdspersonalens roll per region 

Rapport från genomförd insats inom den nationella satsningen barncancer som utgår från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”.  

Rapporten är sammanställd av utsedda omvårdnadschefer inom barncancersatsningen, under 
ledning av Karin Tibblin, Linköpings Universitetssjukhus, Region Östergötland.  

April 2022 

Region Stockholm/ Gotland 

Vi får hjälp av vår rekryteringsavdelning med ansökningar på den annons som ligger hela tiden 
för spontanansökningar. Det är många nya som söker men nästan inga med erfarenhet. Vi har en 
gemensam rekryteringsgrupp med Omvårdnadschefer från Barnsjukhuset som jobbar med 
utvecklingen av rekrytering. 

För att behålla erfarna sjuksköterskor har vi utvecklat områden som behöver extra kompetenta 
sjuksköterskor vilket är uppföljningsmottagningar för 13, 17 och 18 åringar men också helt 
sjuksköterskeledda mottagningar för barn med leukemi i underhållsfasen.  

De erfarna sjuksköterskorna är också de som söker till bl. a kontaktsjuksköterska eller 
konsultsjuksköterska samt uppdragen på uppföljningsmottagningar. Det gör att avdelningen 
tappar många specialister, medan kompetensen på uppföljningsmottagningar höjs. 

Nya sjuksköterskor blir erbjudna att gå kliniskt basår där har de 10% utbildning. Efter termin 2 
eller 3 erbjuds hospitering på andra barnavdelningar, beroende på plats. Efter ca 1 år får man gå 
Strängnäsutbildningen kortkursen. 

På vår avdelning arbetar man med att det alltid finns en passansvarig, en erfaren sjuksköterska att 
fråga som arbetar med administration och har ett övergripande ansvar för avdelningsläget, 
fördelar rondordning och delar barn till de som jobbar. De ansvarar också för och hjälper till 
med de barn som ska sövas med provhantering osv vid behov. De har kontroll över platsläget 
och planeringen under veckorna och svarar på alla inkommande telefonsamtal till avdelningen. 

Vi har en utbildningsansvarig sjuksköterska som planerar utbildningar och introduktion samt 
följer upp de nyanställda och arbetar även lite i klinik. 

Region Östergötland  

Alla nyexaminerade sjuksköterskor som anställs inom Region Östergötland erbjuds en 
yrkesintroduktion under 12 månader, som ett komplement till den egna klinikens introduktion av 
den nya medarbetaren.  

Yrkesintroduktionen har fokus på sjuksköterskans yrkesroll som omvårdnadsansvarig ledare. 
Genom att förena teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter vill vi skapa förutsättningar för 
en trygg jobbstart och möjlighet att växa in i yrkesrollen.  

Programmet startar en gång per termin och innehåller kompetensmöten, reflektionsträffar och 
möjlighet att få en yrkeserfaren mentor – allt för att stärka yrkeskunnandet och öka tryggheten i 
yrket. 
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Barnonkologen Linköping 

Vi har ett introduktionsprogram på sex veckor för ny sjuksköterska och två veckor för 
undersköterska/barnsköterska. Under eller efter introduktionen får alla nyanställda en mentor 
tilldelad. Mentorskapet pågår under ett år eller längre vid behov.  

Alla sjuksköterskor får under sitt första år gå kortkursen i Strängnäs. Vi har på grund av hög 
personalomsättning och en liten enhet inte möjlighet att schemalägga med erfarna sjuksköterskor 
på varje pass. Därför har vi nu ett projekt med RCC-ersättning, där vi anställt en extra 
sjuksköterska för att på så sätt kunna schemalägga med en erfaren sjuksköterska varje dagpass på 
vardagar som går ”utöver” vårdlagen och är som en kunskapsresurs till mer oerfaren personal. Vi 
kallar resursen för avdelningsansvarig sjuksköterska. 

När vi har en vårdavdelning med inte endast barn med onkologiska åkommor har vi också en 
utsedd ”onkologisjuksköterska”. Hen arbetar med rutiner, utbildningar, behandlingskonferenser 
gällande just den onkologiska delen.  

Vi hade önskat kunna använda vårdutvecklingsbidraget från BCF mer än vi gör för 
verksamhetsnära vårdutveckling, men på grund av brist på sjuksköterskor är det svårt att släppa 
medarbetare från vården i någon större utsträckning.  

Region Västerbotten  

Region Västerbotten införde hösten 2020 ett introduktions år för alla nyanställda sjuksköterskor. 
Introduktionsåret är en introduktion till sjuksköterskeyrket efter att du påbörjat din anställning 
och syftar till att ge dig som nyanställd sjuksköterska en grund att stå på så att du känner dig 
tryggare och stärkt i din yrkesutövning. 

Utbildningen består av fem block som genomförs under sammanlagt nio heldagar fördelade 
under ett kalenderår. 

1. Medarbetarskap och värdegrund 

2. Finna balans mellan arbete, fritid och sömn 

3. Bli och vara en trygg kompetent sjuksköterska 

4. Kompetens rörande högriskmoment 

5. Specifik teknisk färdighet inom högspecialiserad vård 

Syftet med introduktionsåret är att stärka sjuksköterskor i sin yrkesroll vilket kan bidra till en 
högre patientsäkerhet, öka graden av hälsa hos sjuksköterskor och ledare samt att skapa en 
attraktivare arbetsplats för sjuksköterskor. 

Introduktionsprogrammet är obligatoriskt för alla nyanställda sjuksköterskor inom Region 
Västerbotten. Med detta avses den som är grundutbildad sjuksköterska och har arbetat kortare tid 
än 12 månader (oavsett arbetsgivare) och är anställd för minst 6 månader. 

Varje år får några sjuksköterskor betald utbildning för att bli specialistsjuksköterska inom barn 
och ungdom. Detta brukar röra sig om 1 - 2 platser per avdelning.  

Barnonkologen Umeå 

Vi har olika sjuksköterskor som har ett ansvarsområde, det kan vara smärta, nutrition och 
centrala infarter, hygien osv. De ansvarar för att aktuella PM finns och ingår i 
vårdutvecklingsgruppen som brukar träffas en gång/termin. De får arbeta med detta 
ansvarsområde en dag var sjätte vecka. En sjuksköterska är sammankallande till 
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vårdutvecklingsgruppens möten och är den som ansvarar för mötet. Den personen är också 
ansvarig för vår internutbildning på avdelningen, som sker var tredje vecka. På den 
internutbildningstiden planerar vi in fall för ECR – etisk fallreflektion genom en speciell modell. 

Schemat läggs så att det alltid finns en erfaren sjuksköterska på varje pass. Efter cirka 1 år börjar 
man arbeta natt och då tillsammans med en erfaren sjuksköterska. De flesta i personalen ingår i 
schemamodell 3 - 3.  

Vi har mentorskap för nyanställd personal. Adept och mentor ses totalt 9 gånger innan avslut. 
Mentorn bidrar till professionell och personlig utveckling. Fokus på reflektion och kunskap och 
att vara en förebild och bollplank i olika frågor.  

Vi har infört ”spegling” efter varje arbetspass, där ett team ingår och svarar på två frågor: 

- vad har varit bra idag?  

- och är det något som skaver?  

Syftet är att lämna jobbet på jobbet, öka teamkänslan och våga ta i eventuella konflikter. Vi har 
stor spegling tre dagar i veckan där omvårdnadspersonal tar upp eventuella organisatoriska saker 
som har hindrat arbetet, det kan text. handla om sena ronder. Vid stor spegling närvarar 
arbetsledare och får på så sätt direkt information om när något stoppat upp i arbetsflödet rent 
organisatoriskt och kan på så sätt ta tag i eventuella problem. 

Övrig kompetensutveckling  

Vi har handledning med vår sjukhusdiakon 1 gång i månaden.  

Till hösten ska vi också samarbeta med sjukhuskyrkan för att kunna erbjuda 6 träffar i 
existentiella samtal. I text får man beskriva minnet från sin första begravning, hur man själv ser 
på döden osv.  

Konsultsjuksköterskorna har videokonferens med alla kontaktsjuksköterskor från alla 
hemsjukhus syftet är att dela information med varandra. Dessa träffar sker 1 gång/ månad.  

Konsultsjuksköterskorna håller även i utbildningsinsatser när behov finns hos hemsjukhusen och 
handlar om omvårdnad inom barnonkologi för omvårdnadspersonal. 

Stöd från barncancerfonden finns i form av utbildningarna i Strängnäs: kort och lång 
barnonkologiutbildning för sjuksköterskor samt kortkurs i barnonkologi för undersköterskor. 
Dessa utbildningar är väldigt uppskattade och lärorika. 

Vårdutvecklingsbidraget via BCF ger möjlighet för sjuksköterskor att bedriva vårdnära 
utvecklingsprojekt på avdelningen. Även detta är väldigt uppskattat. 

Region Mellansverige 

Akademiska sjukhuset 

Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) är en obligatorisk yrkesintroduktion för nyexaminerade 
sjuksköterskor som anställs vid region Uppsala. KUÅ fokuserar på två huvudområden; kliniska 
färdigheter och sjuksköterskans profession. Kurserna utgår från de patientsäkerhetsområden som 
Sveriges Kommuner och Landsting identifierat. 

KUÅ omfattar ungefär 2 - 4 heldagar varje månad. Den resterande tiden arbetar man på sin 
respektive avdelning/verksamhet. KUÅ är inräknad i arbetstiden 
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Professionssteget   

Professionssteget är en möjlighet för dig som är erfaren sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, 
fysioterapeut, kurator och logoped på Akademiska sjukhuset att utvecklas i din roll, samtidigt 
som du bidrar med dina kunskaper. Du får utbildning, stöttning och ett konkret uppdrag att 
handleda andra mindre erfarna kollegor. De olika stegen i Professionssteget beskrivs nedan. 

Klinisk handledare: 

En möjlighet att ge eller få praktisk och situationsanpassad handledning i det kliniska 
omvårdnadsarbetet. Det kan handla om att säkerställa att avdelningens rutiner följs, stöd och 
handledning när något nytt arbetsmoment ska göras, handledning i att prioritera arbetsuppgifter 
och i arbetsledning. Krav på dig som handledare: Klinisk kunskap och erfarenhet, intresse av 
handledning samt kunna bemöta både kollegor och patienter på ett bra sätt.  

Reflektionshandledare: 

För att hela tiden förmå att fatta etiskt riktiga beslut krävs en ständig diskussion och handledning. 
Genom att dela upplevelser minskar den etiska stressen samtidigt som gruppen hjälper varandra 
att reflektera över förhållningssätt i olika patientsituationer. Viktiga egenskaper hos dig som 
handledare är lyhördhet, god förmåga att lyssna samt vara trygg i din person och yrkesroll.   

Teoretisk handledare: 

För att stödja den teoretiska och vetenskapliga utvecklingen. Systematisk diskussion om 
evidensbasering och klinisk relevans fungerar som ett teoretiskt stöd till hur, när och varför 
åtgärder ska utföras. Krav på dig som handledare: Magisterexamen eller högre akademisk 
utbildningsnivå. 

Mentor 

Det kan vara svårt att hitta information om olika karriärvägar och att komma i kontakt med 
kollegor som kommit längre i karriären. En mentor bidrar till professionell och personlig 
utveckling. Fokus på reflektion och kunskap, liksom att vara en förebild och bollplank i olika 
frågor. 

Barnonkolgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har hittills implementerat steg 1 och 2 (klinisk 
handledare och reflektionshandledare) av Professionssteget. 

Kompetensmodell Akademiska sjukhuset 

Kompetensmodellen beskriver kompetens- och utvecklingsvägar på Akademiska sjukhuset. Målet 
att vården ska kännetecknas av god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Därför behöver alla 
medarbetare ha god kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling. 

Barnsjukhuset har tagit fram en anpassad modell för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor 
och en modell för undersköterskor och hälsoprofessioner är på gång. 

GRUNDUS 

En systematisk yrkesintroduktion för nyexaminerade undersköterskor på vårdavdelning inom 
slutenvården. Syftet är att säkra kompetensförsörjning avseende undersköterskor och 
kvalitetssäkra deras kompetens. 
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Akademiska barnsjukhuset 

Just nu håller vi på att fram en rekryteringskampanj tillsammans med vår rekryteringsavdelning: 
”små hjärtan behöver stor omtanke” och ”hos oss ser vi helheten”. Tanken är att skapa en 
rekryteringssida där vi berättar vad som är unikt med att arbeta på ett barnsjukhus.  

Varje år får några sjuksköterskor på barnsjukhuset betald utbildning för att bli 
specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Det brukar röra sig om 1-2 platser per avdelning. 

Barnonkologen Uppsala 

Sedan några år har vi en särskild typ av tjänst som kallas samordnande specialistsjuksköterska. 
Dessa tjänster innehas av erfarna och kompetenta specialistsjuksköterskor som kombinerar 
kliniskt arbete med vårdnära vårdutveckling och handledning av nya medarbetare. De är även 
utbildningsansvariga på enheten. Dessa personer arbetar inte natt och har något mindre 
helgtjänstgöring. 

Övrig kompetensutveckling  

Gällande utbildning är vi tacksamma för det stöd Barncancerfonden ger i form av 
fortbildningsbidrag samt utbildningarna i Strängnäs - kort och lång barnonkologutbildning för 
sjuksköterskor samt kortkurs i barnonkologi för undersköterskor. 

Vårdutvecklingsbidraget via BCF ger möjlighet för sjuksköterskor att bedriva vårdnära 
utvecklingsprojekt på avdelningen. 

Region Syd 

Kompetensförsörjning omvårdnadspersonal Barncancercentrum avd. 64 Lund 

Tillsammans med omvårdnadschefer och andra i ledningsgruppen inom Verksamhetsområde 
Barnmedicin arbetar vi för att skapa en attraktiv arbetsplats genom att ta fram strukturer för 
introduktion, hospitering och bra praktikupplevelser som gynnar framtida rekrytering. Vi har 
även gemensamma diskussioner om hur vi ska skapa en arbetsmiljö som gör att anställda stannar. 

Vi har ett introduktionsprogram på minst fem veckor för en nyanställd sjuksköterska och minst 
tre veckor för en undersköterska/barnsköterska. 

Nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor får gå den kortare utbildningen i Strängnäs och 
vi har alltid en eller två sjuksköterskor som går den långa utbildningen. De sjuksköterskor som 
går den längre utbildningen får 10% studietid i schemat utöver den undervisning som sker på 
plats i Strängnäs. 

I den mån det går får några sjuksköterskor betald utbildning för att bli specialistsjuksköterska 
inom barn och ungdom.  

All omvårdnadspersonal ingår i en grupp med ett ansvarsområde som till exempel smärta, 
nutrition och centrala infarter och hygien. 

Vi har handledning med psykolog varannan vecka och reflektion med förmiddagspersonalen 
varje vardag där dagens händelser diskuteras. 

I vår schemaläggning lägger vi stor vikt vid att minst en sjuksköterska och en undersköterska med 
lång erfarenhet av barnonkologi finns på varje arbetspass. Nattjänstgöring får man först efter ett 
år. 
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Även vi hade önskat kunna använda vårdutvecklingsbidraget från BCF mer än vi gör för 
verksamhetsnära vårdutveckling, men på grund av brist på sjuksköterskor är det svårt att släppa 
medarbetare från vården i någon större utsträckning. 

Västra Götalandsregionen  

Kompetensförsörjning omvårdnadspersonal Göteborg 

Barn och undersköterskor 

Vi har två roller som mentorbarnsköterska. De har avsatt tid cirka 1 dag varannan vecka. 
Mentorbarnsjuksköterskan ansvar för introduktion och utbildning av nyanställda vid 4 
teoritillfällen de första 6 månaderna. De har uppföljande och stödjande samtal under 
anställningens första 6 månader. Mentorbarnsjuksköterskan tjänstgör var femte helg, när övriga 
barn/undersköterskor tjänstgör två helger av fem. De arbetar även fullt kliniskt under 
sommarperioden samt ingår i storhelgsbemanningen. 

Barn/Undersköterskor får gå kortkurserna (grundkurs och medicinsk barnonkologi) i 
barnonkologi för barnsköterskor i Strängnäs under de första anställningsåren. Denna utbildning 
finansieras av Barncancerfonden.  

Sjuksköterskor 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder kliniskt basår till nyutexaminerade sjuksköterskor eller 
till sjuksköterskor som jobbat högst 4 månader efter examen. Detta för att ge en chans att stärka 
sig i sin nya roll som sjuksköterska. På Barnsjukhuset får man gå basåret med inriktning pediatrik. 
Det ges pediatrisk teoretisk utbildning, omvårdnadshandledning vid 16 tillfällen samt träning på 
Kliniskt träningscentrum, t.ex. HLR, CVK skötsel m.m. Vad gäller den pediatriska 
fördjupningsprocessen som ingår, så har vi valt att ha två interna processer, SCT 
(stamcellstransplantation)-process samt TC (hjärntumör)-process. Detta för att det är två stora 
patientgrupper med speciella rutiner och omvårdnadsbehov som man behöver fördjupa sig lite 
extra i. Två veckor ägnas åt teoretisk fördjupning, hospitering hos samarbetspartners och 
bredvidgång för patienter i dessa grupper, med handledning från erfaren barnsjuksköterska 
alternativt en stamcellstransplantationskoordinator.  

Vi har fem roller som mentorsjuksköterska. De har avsatt tid 1 dag varannan vecka. 
Mentorsjuksköterska ansvar för introduktion och utbildning av nyanställda under fem 
teoritillfällen det första tjänstgöringsåret. De har även uppföljande och stödjande samtal under 
anställningens första 12 månader. En mentorsjuksköterska tjänstgör var femte helg när övriga 
sjuksköterskor tjänstgör två helger av fem. De arbetar fullt kliniskt under sommarperioden samt 
ingår i storhelgsbemanningen. Den glesare helgtjänstgöringen påverkar erfarenhetsmässigt och 
antalsmässigt vår helgbemanning i slutenvården, men har utgjort en viktig faktor för att få behålla 
dessa erfarna barnsjuksköterskor på barnsjukhuset. Mentorsjuksköterskan fungerar också som 
avdelningsansvarig sjuksköterska på helgerna med ansvar för vårdplatser, arbetsfördelning och 
bemanning. 

Kontaktsjuksköterskor 

Inom ramen för regeringssatsningen på barnonkologi har vi under det senaste året infört fem 
kontaktsjuksköterskeroller, med ansvar för barn med benigna hematologiska sjukdomar, 
leukemier och lymfom, barn med hjärntumör, seneffekter samt barn med solida tumörer. Enligt 
den nationella cancerstrategin från 2009, ska alla patienter med cancer erbjudas en fast 
kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Syftet är att förbättra information och 
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kommunikation mellan patient och vårdenhet, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet 
samt att stärka patientens möjligheter till att vara delaktig i den egna vården. Detta är en roll som 
fungerar väl inom cancersjukvård för vuxna men är under utveckling för barncancersjukvård. 
Våra kontaktsjuksköterskor tjänstgör var femte helg när övriga sjuksköterskor tjänstgör två helger 
av fem. De arbetar fullt kliniskt under sommarperioden samt ingår i storhelgsbemanningen. Den 
glesare helgtjänstgöringen påverkar även här erfarenhetsmässigt och antalsmässigt vår 
helgbemanning i slutenvården, men har utgjort en viktig faktor för att få behålla dessa erfarna 
barnsjuksköterskor inom barncancervården, och har i några fall hjälpt oss att återanställa erfarna 
barnsjuksköterskor som tidigare lämnat och arbetat inom öppenvården. Vårt mål är att äska 
budgetmedel för att permanenta dessa roller inom vår verksamhet.  

Konsultsjuksköterskor 

Utöver detta finns fyra positioner som Konsultsjuksköterska som finansieras av 
Barncancerfonden. Rollen som konsultsjuksköterska är att vara en länk mellan det sjuka och livet 
utanför, t.ex. med skolan, vänner, mor och farföräldrar. De hjälper barnet och familjen att våga 
fortsätta leva ett socialt liv trots sjukdomen, och vara en kunskapsbärare såväl ut från som in till 
sjukvården. De utgör också en del av det psykosociala stödet till barnet och till hela familjen. De 
har även lång kontakt med familjer som mist sina barn, om behov finns över tid.  

Sjuksköterskor får gå kortkursen i medicinsk barnonkologi för sjuksköterskor i Strängnäs under 
det första anställningsåret. Denna utbildning finansieras av Barncancerfonden. Den långa 
utbildningen söks på frivillig basis, linjen prioriterar antalet och vi erbjuder 3 betalda 
studiedagar/10 veckors schemaperiod. 

Cirka två sjuksköterskor per läsår erbjuds betald specialistutbildning till barnsjuksköterska i ett 
upplägg med 50% studier och 50% klinisk tjänstgöring under fyra terminer. 

Vårdutvecklingsbidraget som Barncancerfonden finansierar ger oss möjligheter för 
sjuksköterskor att bedriva vårdnära utvecklingsprojekt inom enheten. 
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Bilaga 7. Kartläggning av kontaktsjuksköterskor för 
långtidsuppföljning vid Barnonkologiskt centrum 2022 

Rapport från genomförd insats inom den nationella satsningen barncancer som utgår från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”.  

Rapporten är sammanställd av sektions- och omvårdnadschefer inom barncancersatsningen 
under ledning av Karin Mellgren vid Barncancercentrum på Drottning Silvias Barn och 
Ungdomssjukhus, Göteborg. 

April 2022 

Barnonkologiskt centrum, Lund, Region Syd 

Sedan mars 2021 finns en anställd kontaktsjuksköterska för seneffekter efter barncancer. 

Anställningen ligger på vuxenonkologen och finansieras av Barncancersatsningen. 50% av tiden 

arbetar kontaktsjuksköterskan på Seneffektmottagningen med uppföljning efter barncancer för 

de som är över 18 år. Andra hälften av tiden arbetar hon med uppföljning efter avslutad 

cancerbehandling på Barncancercentrum. Som del i tjänsten ingår transiton, dvs aktiv överföring 

mellan barn- och vuxensjukvården, både för de som avslutat sin cancerbehandling och följs ur ett 

seneffektsperspektiv, men också de som fortfarande är under behandling eller har pågående 

aktiva tumörkontroller. I sin roll som transitons sjuksköterska, samarbetar kontakt-

sjuksköterskan med patientens vårdgivare på både barn- och vuxensidan.  

Uppföljning efter avslutad cancerbehandling skall både före och efter 18 års ålder ske i enlighet 

med det Nationella Vårdprogrammet för Långtidsuppföljning efter Barncancer. 

Kontaktsjuksköterskans roll är att bidra till att denna uppföljning sker optimalt, i samarbete med 

Barncancercentrum, barnkliniken på hemorten, ev. barnneurologen, hab och barnrehab, samt 

med Seneffektmottagningen och andra vuxenspecialiteter, och samtidigt bidra till kontinuitet och 

trygghet för ungdomar, deras familjer och unga vuxna. 

Barnonkologiskt centrum, Linköping, Region Östergötland 

- Vi har en kontaktsjuksköterska på seneffekts-mottagningen för vuxna. Hon är med även 

innan övergången till vuxensidan för att fungera som en brygga.  

- En kontaktsjuksköterska som samordnar uppföljningsmottagning för barn 

På Barnonkologiskt centrum: 

- Vi har nyckelbesök och ansvarig sköterska för detta.  

- Vi har strukturerad uppföljning för tumörer i CNS (multidisciplinär med fysioterapeut, 

arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog, läkare) och sjuksköterska ansvarig för detta.  

- Vi är på väg att starta upp en liknande uppföljning för andra onkologiska sjukdomar. 

Sjuksköterska är tillsatt och ett multidisciplinärt team är på plats även om det fortfarande 

saknas en pedagog och en kurator.  

Övrig information: 
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- På alla sjukhus i regionen (Linköping, Norrköping, Kalmar, Västervik och Jönköping) har 

vi tillsatt kontaktsjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor ansvarar framför allt för barn som 

är i aktiv behandling men tar också ett helhetsansvar. 

Barnonkologiskt centrum, Göteborg, Region Väst 

- Göteborg har tillsatt en kontaktsjuksköterska för långtidsuppföljning sedan 1/9 2020. 

- Vi har också tillsatt en barnonkolog från 1/9 2020 på 50%. 

- Vi har sedan cirka 2 år träffat våra uppföljningspatienter på nyckelbesök.  

Barnonkologiskt centrum, Uppsala, Region Mellansverige 

Uppföljningsmottagning barn i Uppsala har tillsatt: 

- En sjuksköterska som arbetar som kontaktsjuksköterska på 30%  

- En koordinator som arbetar med detta på 20% 

Barnonkologiskt centrum, Karolinska Sjukhuset, Region Stockholm 

Långtidsuppföljning av barn på Barnonkologiskt centrum i Stockholm sker med stöd av: 

- Fyra medarbetare som är utbildade och håller i nyckelmottagningen med vardera 30%, 

10%, 10% och 5% av sin anställning. 

Stockholm har tillsatt kontaktsjuksköterskor, men de håller inte i långtidsuppföljningen utan 

arbetar med följande: 

- Två kontaktsjuksköterskor på 50% vardera för leukemier 

- Två kontaktsjuksköterskor på 50% vardera för solida tumörer 

- Två kontaktsjuksköterskor på 25% vardera för hjärntumörer 

Barnonkologiskt centrum i Umeå, Region Norr  

- På barnonkologen i Umeå finns sedan hösten 2021 en kontaktsjuksköterska utsedd för 

uppdraget ”nyckelmottagningar”. Uppdraget utgör 0,4 FTE under 2022 (och utgjorde 0,2 

FTE under hösten 2021) 

- Även en barnonkolog finns utsedd till att utveckla verksamheten runt 

nyckelmottagningar. Tid avsatt för detta är 0,2 FTE men detta kommer att utökas till 0.3 

- 0.4 FTE under tiden fram till 2023. 
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Bilaga 8. Kompetensutveckling – Utbildningskartläggning 

Rapport från genomförd insats inom den nationella satsningen barncancer som utgår från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”.  

Rapporten är sammanställd av Margaretha Stenmarker, barnonkolog, Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping. 

April 2022 

 

Utbildning 
 

Målgrupp Utbildnings-
längd 

Förberedelsetid  
(uppskattad tid i h) 

Övrig information 

Specialist-
utbildning 
barnonkologi, 
läkare 

Läkare 3 dagar/ 
termin, 5 
tillfällen under 
2 år 

Läkare: 2–4 dagar/läkare/år för 
genomförande, inkl. 
förberedelsetid  

+ ca 24 h undervisning: 
respektive arbetsgrupp inom 
barnonkologi är med och 
undervisar  

1 – 2 h förberedelse/ 
undervisningstimme.  

Förberedelsetid: ca 50 h 

SSK (KP): 35 
timmar/kurstillfälle  

Strängnäs, hålls i 
Bancancerfondens 
regi 

Specialist-
utbildning i 
Barnonkologi, 
30 p 

Barn-
sjuksköterskor 

30 poäng, 
längd: 2 år 

SSK: examinator (PP)och 
kursledare (MaS), lektor (MO) 
och kursadministratör/ssk 
(KP), motsvarar totalt ca en 
heltidstjänst 

Läkare: 2 månaders 
arbetstid/år/läkare för 
genomförande, inkl. 
förberedelsetid  

+ tid för läkare som bidrar med 
enstaka föreläsningar 

Strängnäs, hålls i 
Bancancerfondens 
regi + i samverkan 
med Karolinska 
institutet. 

Introduktions-
utbildning i 
Barnonkologi 

Barn-
sjuksköterskor 

1 vecka, 4 
ggr/år 

Läkare: 1,75 x 4 veckor per år 
= 280 h  

SSK: 52 h/kurs x 4 veckor inkl. 
efterarbete = 208 h  

Strängnäs, hålls i 
Bancancerfondens 
regi 

Utbildning i 
barnonkologi för 
barn & 
undersköterskor 

Barn och 
under-
sköterskor 

3 kurser/år: 

En kurs à 3 
dagar och 2 
kurser à 4 
dagar  

SSK: 3 x 35 tim inkl. 
efterarbete/ år = 105 h  
 

Strängnäs, hålls i 
Bancancerfondens 
regi 
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Bilaga 9.1. Kompetensförsörjning paramedicinsk personal 

Rapport från genomförd insats inom den nationella satsningen barncancer som utgår från 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”.  

Rapporten är sammanställd av utsedda omvårdnadschefer inom barncancersatsningen, under 
ledning av Kristina Isaksson, Avdelningschef, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus 

Mars 2022 

 

Frågeställningarna: 

• Finns det nationella fungerande nätverk för alla paramedicinska yrkesgrupper?  

o Vilka kontaktpersoner finns? 

• Går det att fastställa ett bemanningstal för respektive yrkesgrupp baserat på ett 

barncancercentrum med till exempel 50 nyinsjuknade/år.  

• Skulle det bemanningstalet kunna fungera som en grundnivå för en svensk standard?  

Bakgrund 

Inom, eller i mycket nära anslutning till, den barnonkologiska vården måste det, utöver 
omvårdnadspersonal och läkare, finnas kuratorer, psykologer, dietister, fysioterapeuter, 
lekterapeuter och skolpersonal i sjukhusskolan, med tillräcklig kunskap och erfarenhet för att 
möta barnens och familjernas psykosociala behov. 

En speciell form av kompetensutveckling är de nationella nätverk av specialiteter och 
professioner inom barnonkologin. Dessa nätverk har genom åren visat sig vara ytterst värdefulla 
och bidragit till förbättrade resultat (1). 

Resultat 

Kärstin Ödman Rydberg på Barncancerfonden och yrkesföreträdare på Barncancercentrum, 
främst i Göteborg, har bistått med följande sammanställning över befintliga nätverk: 

• Kuratorer - Har ett fungerande nätverk där de brukar ses 1 ggr/år 

• Neuropsykologer - Har ett fungerande nätverk 

• Dietister - Finns inget fungerande nätverk 

• Fysioterapeuter och arbetsterapeuter - Finns ett nätverk som just påbörjat digitala träffar 

• Farmaceuter/apotekare - Finns ett fungerande nätverk med träffar ca 2 ggr/år 

• Sjukhuslärare - Finns fungerande nätverk med träffar för sjukhuslärare och sjukhuslärare 

inriktade mot barnonkologi 

• Logopeder - Finns inget fungerande nätverk 

Mötesfrekvens: 

Under pandemin har det inte genomförts några fysiska möten utan endast digitala. 

Finansiering: 

För alla grupper med fungerande nätverk har det framkommit att fysiska träffar varit möjliga tack 
vare ekonomiskt stöd från Barncancerfonden. För sjukhuslärare har det även funnits en 
finansiering via arbetsgivaren. 
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Övrigt: 

Inom alla yrkesgrupper finns det ett stort intresse av att delta i nätverk på nationell nivå, men det 
är viktigt att den samordnande rollen inte skall belasta enskilda personer eller en enskild 
verksamhetsbudget. Flera nätverksaktiviteter har varit beroende av enskilda medarbetare/eldsjälar 
och om någon slutar har det resulterat i en vilande grupp. 

Det är också viktigt att nätverken inte enbart består av representanter från barncancercentra utan 
även länssjukhusens medarbetare erbjuds att delta. 

Slutsats   

Det är viktigt att skapa strukturer som inte är sårbara vid bildandet av eller fortsättningen på 
existerande nationella nätverk. 

Ett fungerande nätverk kräver en resurs som kan fungera som samordnare för respektive 
nationellt nätverken: 

• Kuratorer 

• Psykologer/Neuropsykologer 

• Dietister 

• Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter 

• Farmaceuter och Apotekare 

• Sjukhuslärare 

• Logopeder 

Denna resurs fungerar som ansvarig för register över deltagare i de olika nationella nätverken. 

Vårdenhetschef eller liknande funktion på respektive centrum är ansvariga för att hjälpa 
samordnaren på RCC med namn på deltagare till de nationella nätverken. 

Det finns ett behov av att ha en fysisk träff per år i respektive nätverk. Respektive nätverk har 
möjlighet att söka finansiella medel för att genomföra nätverksträffarna. 

Nästa steg 

När det finns fungerande nationella nätverk ges de uppdraget att gemensamt besvara följande: 

• Går det att fastställa ett bemanningstal för respektive yrkesgrupp baserat på ett 

barncancercentrum med till exempel 50 nyinsjuknade/år.  

• Skulle bemanningstalet kunna fungera som en grundnivå för en svensk standard?  
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Bilaga 9.2 Utredning om hur nationella nätverk inom 
barnonkologin kan utvecklas och effektiviseras 

Rapport från Nationell arbetsgrupp barncancer, en del inom överenskommelsen mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare 
väntetider”.  

Rapporten är sammanställd av utsedda omvårdnadschefer inom barncancersatsningen, under 
ledning av Margaretha Stenmarker, Ryhovs länssjukhus, RCC Sydöst, och Frans Nilsson, 
Umeås universitetssjukhus, RCC Norr. 

Mars 2022 

 

Följande komponenter bör diskuteras vid etablering av ett nätverk: 

- Utsedd ordförande/ samordnare 

- Ansvar och organisation 

- Nätverkets syfte och mål 

- Mötesfrekvens 

- Kommunikation och informationsspridning 

- Hantering av gemensamma dokument 

- Spelregler 

- Agenda och protokoll 

Innan uppstart: 

- Nätverkets syfte och mål 

- Ansvar och organisation 

o Var hör vi hemma? 

o Vem är deltagare? 

o Ordförandes ansvar 

o Administratörens ansvar? 

o Deltagarens ansvar under/ mellan möten? 

- Mötesfrekvens 

o Internat? Fysiska möten? Teams möten? 

- Kommunikation och informationsspridning 

o Hur deltar vi information? Mail eller googlegrupp? 

- Gemensamma dokument 

o Vilka gemensamma dokument ska vi ha? Aktivitetslogg, protokoll, information? 

o Var sparar vi gemensamma dokument?  

- Utskick av dagordning och tidplan 

o Vem/vilka förbereder? 

- Spelregler 

o Hur ska vi som grupp ska agerar mot varandra för att uppnå psykologisk trygghet 

i gruppen? 
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Under mötet: 

- Agenda 

o Innehåll, struktur, stående punkter 

o Underlag, innehåll, format och distribution 

- Protokoll 

o Vem för protokoll? Vem skickar ut? 

Mellan möten, diskutera: 

- Vilket ansvar har deltagarna mellan mötena? 

- Vilken informationsspridning behövs mellan möten? 
Sammanställning av befintliga nätverk i januari 2022: 

- Kuratorer: Finns ett etablerat nätverk som ses 1 gånger/år 

- Neuropsykologer: Finns ett etablerat nätverk 

- Dietister: Finns inget etablerat nätverk 

- Fysioterapeuter och arbetsterapeuter: Finns ett nätverk som just påbörjat digitala träffar 

- Farmaceuter/apotekare: Finns ett etablerat nätverk med träffar cirka 2 gånger/år 

- Sjukhuslärare: Finns ett etablerat nätverk med träffar för sjukhuslärare och sjukhuslärare 

inriktade mot barnonkologi 

- Logopeder: Finns inget etablerat nätverk.  
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Bilaga 10. Sammanställning av minsta handledarbehov på 
barnonkologiska centrum 

Rapport från Nationell arbetsgrupp barncancer, en del inom överenskommelsen mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare 
väntetider”.  

Rapporten är sammanställd av utsedda omvårdnadschefer inom barncancersatsningen, under 
ledning av Sara Karlsson och Maria Larsson, omvårdnadschefer vid Stockholms länssjukhus.  

September 2022 

 

Bakgrund 

Inom ramen för den nationella satsningen på barncancer har en sammanställning gjorts kring 
handledning av personal på de sex barnonkologiska centrumen i Sverige.  

Resultat 

Tre stycken frågor kring handledning har ställts till de sex barnonkologiska centrumen. Nedan är 
en sammanställning av svaren.  

1. Har ni handledning? Hur ofta?  

Linköping: Handledning till omvårdnadspersonal 90 minuters pass varannan vecka.  
Öppna grupper, så det blir lite olika konstellationer varje gång. Funkar bra tycker vi.  
 
Uppsala: Reflektionshandledning 90 minuter 1 gång per månad, öppna grupper. 
 
Göteborg: Processhandledning för nya varannan vecka. Hela gruppen har 30 min reflektion före 
hemgång varje dag, fungerar bra, ersätter vanlig handledning. 
 
Lund: Grupphandledning varannan vecka. 
 
Umeå: Yrkesmässig handledning var 3:e vecka. 
 
Stockholm: Handledning 90 minuter 1 gång per månad, fasta grupper. 
 

2. Använder ni Lena Falks tjänster för medarbetarna? 

Nej, gäller alla barnonkologiska centrum. 
 
3. Har ni förslag på vad som ska vara basstandard för de barnonkologiska 
centrumen?  

Linköping:  En basstandard tycker jag kan vara att all personal har tillgång till regelbunden 
handledning av personal med handledarkompetens. Det kanske kan vara lite olika – men en 
regelbundenhet är viktig tycker jag och utav personal med rätt kompetens.  
 
Uppsala:  På Akademiska har man infört centralt att man ska ha reflektionshandledning därför 
svårt att ha en annan modell. 
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Göteborg: Alla borde få möjlighet till handledning, det kan dock variera hur. 
 
Lund: Vi tycker att handledning var 14:e dag fungerar bra. 
 
Umeå: Basstandard skulle vara handledning i 90 minuter 1 gång i månaden. 
 
Stockholm: All personal skulle behöva handledning 1 gång per månad i 90 minuter. 
 

Slutsats  

Summering och förslag till basstandard för handledning. 

- På alla barnonkologiska centrum finns handledning och alla tycker det är en viktig sak att 

hålla kvar. De flesta i denna grupp föreslår 90 minuter handledning 1 gång per månad. 

- Frågan om en minimistandard beror på personalgruppen, organisationen och intresset att 

delta men också hur stora grupper man har.  

- Reflektioner dagligen har flera av oss provat men det har inte varit vinnande i längden 

och runnit ut i sanden, medan det hos andra fungerar mycket bra. 

- Alla tycker att det behöver vara en utbildad handledare. Dock kan daglig reflektion skötas 

av erfaren sjuksköterska. 

- Vi kan se en stor vinst i att förutom handledning 1 gång i månaden även ha specifik 

handledning för nyanställda.  

Summeringen av detta uppdrag blir således att handledning behövs! Strukturen för handledning 
behöver hållas levande och förändras efter behov. Grupper kan behövas bytas ut från fasta till 
öppna eller tvärt om. Antalet personer från några till många och tvärt om. Det som fungerar bra 
idag kanske inte fungerar alls med den personal som jobbar om 2 år osv. 
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Bilaga 11. Summering rapport 2016: Översyn av 
kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort 
och på lång sikt  

Inom ramen för 2016 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) fick Regionala cancercentrum i samverkan uppdraget att genomföra en översyn 
av kompetensförsörjningen inom barncancervården på kort och lång sikt. Översynen 
skulle innehålla en analys av barncancervårdens tillgång till rätt kompetenser för att klara sitt 
uppdrag och tillgodose barnets behov genom hela vårdkedjan. 

Som bakgrund till initiativet låg de ökande kraven på barncancervården utifrån högre 
behandlingsintensitet och utökade möjligheter att behandla återfall i cancer, vilket i sin tur 
medförde platsbrist, personalbrist och hög personalomsättning bland omvårdnadspersonal. 

Rapporten inleds med en bakgrund som beskriver utvecklingen inom svensk barncancervård 
i vilken samarbete (nationellt, nordiskt och internationellt), centraliserad diagnostik, behandling 
och registrering samt Barncancerfondens viktiga roll lyfts som framgångsfaktorer. Framtida 
utmaningar sammanfattas med ”att bota fler och hantera vårdtyngden”. För att möta 
utmaningarna behövs fortsatt forskning och tillräckligt antal vårdplatser runt om i landet 
bemannade med rätt kompetens. 

Underlaget för rapporten innehåller en omfattande genomlysning av barncancervårdens 
organisation. Sverige har sex barnonkologiska centrum. Varje barnonkologiskt centrum 
organiserar barncancervården inom sin sjukvårdsregion. Centrumen vid universitetssjukhusen i 
respektive region bedriver även länssjukvård i varierande omfattning vilket har stor betydelse för 
antal vårdplatser och bemanning. De olika sjukvårdsregionerna rapporterar olika utmaningar som 
särskilt utmanande men organisation, geografi och kompetensförsörjning (såsom utbildning, 
rekrytering och bemanning av alla personalkategorier inom barnsjukvården) är återkommande 
hos alla. Genomlysningen omfattar även tillgång till vård i hemmet och den visar på en stor 
variation runt i landet men även inom de olika regionerna.  

Inom ramen för arbetet anordnades också en nationell workshop med syfte att lyfta blicken tio 
år framåt i tiden, och gemensamt diskutera olika faktorer som kan komma att påverka 
barncancervården och därmed också den framtida kompetensförsörjningen. Ett antal områden 
identifierades som utmaningar, men också som framgångsfaktorer med fokus på verksamhets- 
och patientperspektivet. Fler barn botas från cancer, Teamet runt patienten och familjen, 
Utvecklad hemsjukvård, En god arbetsmiljö och Utvecklad E-Hälsa är de områden inom vilka 
rapporten beskriver önskat läge för verksamheten år 2025. 

Kompetensläget 2016 

Som en del av översynen gjordes en inventering av alla personalkategorier inom 
barncancervården i de olika sjukvårdsregionerna. Målsättningen med inventeringen var att kunna 
jämföra personalstatistik på regional nivå, för att på så sätt dra slutsatser om behov och 
utmaningar. Det visade sig vara svårt att jämföra data mellan regionerna, eftersom de har olika 
förutsättningar och organiserar vården på olika sätt. Personalstatisk 2016 redovisas i sin helhet 
under avsnitt Bilagor (bilaga 1). 

Sjuksköterskor inom barncancervården – brist föreligger 
Det råder sedan flera år brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom 
barncancervården i hela landet.  2016 har cirka 55 procent av sjuksköterskorna någon av de 
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vidareutbildningar som är önskvärd för arbete inom barncancervården (specialistutbildningen 
inom barn- och ungdomsvård och/eller påbyggnadskurs inom barnonkologi. Hur stor andel 
specialistutbildade sjuksköterskor som finns på de olika centrumen varierar. 

Sjuksköterskebristen riskerar påverka den vård som ges och inom personalgruppen riskerar hög 
arbetsbelastning att leda till ytterligare bemanningsutmaningar. Huvudorsaken till 
bemanningsproblemen sammanfattas i för låg bemanning i relation till verksamhetens krav, 
förlust av erfaren personal, schemaläggning och otillräcklig återhämtning, begränsade karriärvägar 
och anställningsvillkor. För att säkra kompetensförsörjningen för sjuksköterskor inom detta 
speciella område krävs åtgärder som är relaterade till alla dessa faktorer. En åtgärd som föreslås 
för att komma tillrätta med kunskaps- och kompetenskrav, och för att behålla sjuksköterskor, är 
möjligheten att studera till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön. 

Specialistläkare i barncancervården – brist väntar 
I den inventering som gjordes under hösten 2016 fann arbetsgruppen 57 kliniskt verksamma 
barnonkologer. Av dessa är 44 procent i åldern 55 år eller äldre så inom tio år väntas många 
pensionsavgångar. Enligt uppgifter från att Socialstyrelsen utbildas det i snitt utbildas en till två 
barnonkologer per år – en ekvation som inte går ihop.  

Då överlappningstiden (från ny till erfaren specialist) dessutom är lång konstateras att det krävs 
gemensamma krafter för att öka antalet som utbildas om behovet av barnonkologer på sikt ska 
kunna tillgodoses. 

Teamens psykosociala kompetens behöver utökas  
Undersökningar gjorda av Barncancerfonden visar på att familjerna uppfattar att stödet brister 
och att tillgången på psykosocialt stöd är eftersatt.  

Psykosocialt stöd ges av många yrkeskategorier inom barncancervården. Kartläggningen visar att 
konsultsjuksköterskor finns på alla barnonkologiska centrum medan tillgången till kuratorer och 
psykologer varierar mellan regionerna. Ett väl anpassat psykosocialt stöd till familjerna som 
sträcker sig över tid förebygger ett större behov längre fram, och kan även avlasta andra i 
vårdteamet.  

Åtgärder för en hållbar kompetensförsörjning inom barncancervården 
2016 

Rapporten identifierade ett antal för regionerna gemensamma utmaningar när det gäller 
kompetensförsörjningen på lång sikt. Nedan redovisas rapportens förslag på åtgärder för att säkra 
en god kompetensförsörjning med fokus på barnets och familjens väg genom hela vårdkedjan. 

 
Öka utbildningen av barnonkologer 
Inom 10 år går 50 procent av landets barnonkologer i pension. Det tar dessutom minst 8 år för 
en legitimerad läkare att utbilda sig till barnonkolog. Det behövs därför fler ST-tjänster inom 
barn- och ungdomshematologi och -onkologi för att undvika en brist i den nära framtiden. 

Formalisera utbildning till barnonkologsjuksköterska 
I dag finns ingen formaliserad utbildning till barnonkologsjuksköterska. En sådan utbildning 
måste införas och finansieras för att säkra kompetensförsörjningen. De utbildningar som finns i 
dag finansieras av Barncancerfonden. 

Barncancervård bör betraktas som intermediärvård 
Dagens intensiva barncancerbehandlingar ger komplikationer som inte sågs för 15 år sedan. För 
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att hantera dessa komplikationer krävs i många fall en vårdnivå som ligger mellan vårdavdelning 
och intensivvårdsavdelning. Barncancervård bör därför av huvudmannen betraktas som 
intermediärvård och rätt resurser avsättas. 

Minska personalomsättningen genom en utvecklad arbetstidsmodell med utvecklat 
tjänsteinnehåll 
De psykiska påfrestningarna av att vårda barn med cancer är mycket stora, vilket kräver tid för 
återhämtning. Ett arbete bör initieras där man utreder vilken arbetstidsmodell som är optimal för 
just barncancervård. För att minska personalomsättningen måste tid ges i tjänsterna för 
utvecklingsarbeten och egna ansvarsområden. Erfarenheter visar att personalomsättningen bland 
framför allt sjuksköterskor är lägre när den typen av aktiviteter finns. 

Ta fram en nationell standard för psykosocialt omhändertagande 
Enkätresultat till familjer som har barn med cancer anger att det psykosociala omhändertagandet 
måste förbättras. En översyn där det bör definieras vad som ska ingå i ett fullgott psykosocialt 
omhändertagande bör göras. 

Inrätta en koordineringsfunktion för att säkerställa överföring barn-vuxen 
Med stöd från nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning av personer som haft cancer som 
barn behöver resurser och kompetens inom barncancervården säkras för att koordinera 
överföringen av barn till vuxenonkologin och andra specialiteter. 

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 
I dag finansieras omfattande kompetensutveckling för personal som arbetar med barncancervård 
av Barncancerfonden. Här måste huvudmännen ta ett större ansvar. Barncancerfonden 
finansierar också tjänster för konsultsjuksköterskor, vårdutvecklare samt rapportörer av basala 
data till kvalitets- och forskningsregister. Detta är ansvar som måste tas av huvudmännen. 

Nationell koordination 
Av olika skäl kommer barn i framtiden att ibland behöva överföras till annat barncancercentrum i 
Sverige. Det resulterar alltid i administrativt merarbete för att hitta en vårdplats, informera 
familjen, överföra information om patienten, ordna transporter och inkvartering av 
familjemedlemmar. Efter vårdtillfället behöver information återföras till hemkliniken samt den 
vidare vården och behandlingen planeras.  

Genom att utarbeta mer enhetliga nationella rutiner för att identifiera platser, arrangera resor 
samt förenkla remissprocesser skulle vård vid annat centrum kunna utföras mer rationellt. Det 
behövs om möjligt också journalsystem som kommunicerar med varandra och ett 
ersättningssystem som är kostnadsneutralt för huvudmännen. [2] 
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Bilaga 12. Personalstatistik 2016 (läkare och sjuksköterska) 

I tabellen nedan har personalstatistiken från 2016 sammanställts i nytt format. I stället för att 
redovisa varje sjukvårdsregion för sig redovisas statistiken samlad utifrån yrkeskategorierna läkare 
och sjuksköterska. [2] 

 

Läkare 2016   

 
Yrkeskategori 

 
Sjukvårdsregion 

Antal anställda 
barnonkologiskt 

centrum 

 
Antal anställda 
länssjukhusen 

 
Åldersgrupp 
55+ 

Barnonkolog Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

13 
7 
4 
10 
17 
5 

1 (arbetar 50%) 
2 
 
 
 
 

6 
3 
3 
5 
 
2 

Barnneurolog Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

Finns 
Finns 
Finns 
Finns 
Finns 
Finns 

Finns 
Finns på alla sjukhus 

 
Finns 

 
Finns 

 

Barnmedicin m  
barnonkologisk 
inriktning 
 

Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

 
1 
 
 
5 

 

10 
12 
6 

1-2 per länssjukhus 
 
7 

 

ST-läkare 
grenspecialitet  
(o-hem) 
 

Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

4 
3 
2 
1 
10 
1 

2 
 
 
 

 

 

 

Fotnot: 
Redovisningarna skiljer sig mellan regionerna, några regioner redovisar antal anställda i heltal och andra i procent. Alla 
regioner har inte haft tillgång till all efterfrågad statistik, till exempel antal barnneurologer anställda på Barnonkologiskt 
centrum och länssjukhus. Det har heller inte varit möjligt att få fram och redovisa olika åldersgrupper annat än för 
barnonkologer och då har vi valt åldersgruppen 55 +. I sjukvårdsregionen Stockholm Gotland finns inga länssjukhus med 
barncancervård varför den kolumnen ej är ifylld.  

  



 52 

 

Sjuksköterska 2016  

 
Yrkeskategori 

 
Sjukvårdsregion 

Antal anställda 
barnonkologiskt 

centrum 

 
Antal anställda länssjukhusen 

Sjuksköterska 
 

Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

34 
30 
10 
34 
21 

21,5 

 
 
 

1-2 per länssjukhus med ansvar 
onkologi 

 

Sjuksköterska 
påbyggnad  
barnonkologi 
 

Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

11 
 
 
5 
1 
5 

6 
 
 

1-2 per länssjukhus 
 

 

Sjuksköterska  
specialist barn och 
ungdom 
 

Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

23 
25 
7 
7 
9 

8 
8 
13 
10 
 
 

Sjuksköterska specialist 
barn och ungdom samt 
påbyggnad 
 

Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

5 
5 
9 
3 
7 
5 

2 
15 
4 
 
 

 

Konsultsjuksköterska 
 

Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

2 
4 

2 (75% var) 
4 
3 

1,5 

 

Forskningssjuksköterska 
 

Södra 
Västra 
Sydöstra 
Uppsala-Örebro 
Stockholms 
Norra 

1 
4 

1 (50%) 
3 
2 
1 

 

 

 

Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 


