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SAMMANFATTNING 
 

En utvärdering, inventering och formulering är gjord av den organisation och de basresurser som 

Akademiska barnsjukhuset tillgodoser de barn som strålbehandlas på Skandionkliniken i Uppsala. Man har 

även sett över det stöd som deras familjer erhåller och behöver i samband med behandlingen och 

vistelsen. Det rör sig förutom den medicinska vården om psykosociala insatser samt resurser för att 

barnen ska kunna tillgodogöra sina behov av lek, stimulans och skola. 

För att uppnå en god och jämlik vård för samtliga barn som behandlas på kliniken bör samma resurser 

kunna tilldelas alla barn oavsett varifrån i landet de kommer samt inkluderas i kostnaderna för vården. För 

att möta barnens behov före, under och efter behandling behövs det ytterligare kompetensförstärkning. 

Resultatet av insatsen dvs förslaget bör lyftas till samtliga regioner för förankring och ett formellt beslut 

som tillhandahåller likvärdig vård. 

Insatser som beskrivs i rapporten: 

- Utvärdera de första årens verksamhet med strålbehandling av barn på Skandionkliniken 
- Formulera basrekommendationer för omhändertagandet av barn och ungdomar som får 

protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala 
- Inventera vilka resurser som behövs för att uppfylla basrekommendationerna, till exempel i form 

av sjukvårdspersonal med barnkompetens 
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KAPITEL 1 
Utvärdera första årens verksamhet 

1.1  Bakgrund  

Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonstrålning och den ägs och drivs gemensamt av de sju 

sjukvårdsregioner i Sverige som har universitetssjukhus. Protonstrålning kan vara skonsammare än 

konventionell strålning med fotoner vid mindre tumörer, eftersom omkringliggande vävnad skadas 

mindre. Detta är extra viktigt i hjärnan och nervsystemet som är under utveckling hos de yngre barnen. 

Skandionkliniken ligger i anslutning till Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Strukturellt sköter 

Skandionkliniken strålbehandlingen och Akademiska barnsjukhuset all omvårdnad och medicinsk vård.  

Verksamheten i sin nuvarande form startade 2015.  I nuläget strålbehandlades ett 50-tal barn per år på 

Skandionkliniken och de flesta har en sex veckor lång behandling då de vistas i Uppsala tillsammans med 

hela eller delar av sin familj. Vår erfarenhet är att dessa familjer behöver mycket stöd under denna period. 

Antalet patienter ökar i takt med att protonstrålning blir en del av allt fler behandlingsprotokoll och 

kommer sannolikt att vara uppåt ett 70-tal barn per år inom några år.  

Förutsättningarna har varit olika gällande vilka resurser som hemregionerna bekostar och man har 

kontinuerligt arbetat för att förstärka de resurser som behövs, så att barnen kan få samma omvårdnad 

under vistelsen i Uppsala. Reseersättning och matersättningar varierar till exempel mellan regionerna.  

Strålbehandlingen tar ca 30 minuter per dag för de barn som inte sövs och det blir mycket tid över för 

familjerna. Lekterapi är en viktig del av omhändertagandet av hela familjen och likaså skola, eftersom ett 

flertal av barnen har skolplikt. 

En erfarenhet är att familjerna ofta behöver psykosocialt stöd då det är vanligt med krisreaktioner under 

denna period i barnets behandling. Barnonkologiska kliniken i Uppsala har utan tillskott av personal 

försökt att sköta om dessa barns extra behov.  

Eftersom många av barnen (30–40%) är under 7 år behöver behandlingen ske i narkos. Daglig narkos är 

mycket ansträngande för barnet och det gör att till exempel nutritionen blir eftersatt, varför kontakt med 

dietist är rutin.  

Skandionkliniken kan erbjuda strålning året runt och kan utökas till helger vid behov. Det är ibland viktigt 

att inte göra uppehåll i strålningen. För att kunna svara upp till detta behövs också mer 

omvårdnadspersonal. 

1.2 Organisation 

Regionerna driver tillsammans Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (KAS), som har två 

uppdrag:  

1. driva Skandionkliniken, dvs. skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning 
samt utveckla och utvärdera verksamheten  

2. driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.  
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För barnpatienterna och deras familjer ordnas boendet nästan alltid på Ronald Mc Donald hus (RMD), 

med undantag för några enstaka äldre barn som har bott på hotell von Kraemer (framförallt innan 

tillbyggnaden av RMD). 

Initialt strålbehandlades bara patienter med hjärntumörer och kurativ intention, men nu sker även 

behandling av solida tumörer och vissa fall med palliativ indikation. 2016 startade kraniospinal 

strålbehandling. 

Sedan starten har 250 barn behandlats, varav ca 50 barn per år de senaste åren. Varje patient behandlas i 6 

till 7 veckor och kliniken har 300 behandlingsveckor per år. 

Första stegen för behandling är att en remiss skickas till Skandionkliniken och barnonkologen. 

Behandlingen koordineras av barnprotonkoordinator enligt de riktlinjer som framtagits tillsammans med 

sektionschef på barnonkologen, representanter från Skandionkliniken, barnanestesin och strålenheten på 

Akademiska sjukhuset, som i sin tur representerar svenska barnradioterapigruppen. När patienten väl 

börjat behandlingen skall sjukvårdskontakter i första hand ske via barnonkologiska mottagningen.   

1.2.1 Basresurser 

Läkare, barnonkolog och barnkirurg 

Varje patient träffar en barnonkolog vid ca 3 tillfällen (vecka 1, 3, 5) och läkare på Skandionkliniken 

(vecka 2, 4, 6).  

Vissa barn träffar även barnkirurg och andra neurokirurg för mer akuta komplikationer. 

Sjuksköterska 

En sjuksköterska sköter nålsättning, omläggningar, sondsättning och detta sker i olika omfattning. 

Provtagning och viktkontroll sker 1 gång per vecka, för att kontrollera att patienten håller Hb riktlinjer 

(Hb 90 g/L för protonstrålning) och för att uppmärksamma eventuell viktnedgång. 

Vissa enstaka barn vårdas inneliggande hela tiden pga. trakeostomi, nutritionsbehandling eller infektioner. 

Dietist 

Varje barn träffar en dietist vid minst ett tillfälle för att gå igenom nutritionsstatus inför 

behandlingsstarten och för att informeras om hur nutritionsstatus påverkas av daglig strålbehandling och 

ibland daglig sövning. I nuläget träffar alla dietist vid behandlingsstart för att lägga upp en plan, och i de 

flesta fall följs denna upp med ett samtal eller besök. 

Slutenvård 

Enstaka barn vårdas inneliggande hela tiden pga. exempelvis trakeostomi, nutritionsbehandling och 

infektioner samt cytostatikabehandlingar som skall ges under strålbehandlingstiden. 

Narkosbehov 

Barn som protonstrålas behöver narkos i större utsträckning än på vanlig strålenhet (ca 33 %), då de sövs 

dagligen i 6 till 7 veckor, vanligen i åldrarna 1,5 - 14. Några enstaka barn i ålder 5-10 år, har kunnat 

avveckla behovet av anestesi och klarat behandlingen i vaket tillstånd. Här har vi kunnat ha stöd av 

psykolog. 
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1.2.2 Paramedicinska resurser 

Vissa patienter har haft många paramedicinska insatser på hemsjukhuset. Dessa resurser finns inte alltid 

att tillgå på Akademiska barnsjukhuset, men man kan ange det man önskar för den enskilda patienten i 

remissen. 

Fysioterapeut 

Fysioterapeut behövs ofta då patienten är under rehabilitering efter operation och det är viktigt att 

fortsätta denna behandling under strålbehandlingen.  

Arbetsterapeut 

Arbetsterapeut kan behöva involveras vid behov av hjälpmedel och finmotorisk träning.  

Kurator  

En kurator träffar alla familjer för en avstämning som en ny rutin. Vad gäller psykosociala stödfunktioner 

kan det ha funnits ett behov på hemorten eller så uppstår det akut under strålbehandlingsperioden. Vår 

erfarenhet är att många familjer hamnar i kris när de kommer hit, de kan känna sig utelämnade utan övrig 

familj och det finns mer tid för tankar. Här behövs krisstöd där en kurator i första hand stöttar föräldrarna 

och en psykolog stöttar barnen och eventuella syskon. Inte heller här finns tillräckliga resurser att tillgå. 

Psykolog  

Psykolog kan dels stödja barnen i kris, men även i processen när vi ser att ett barn som är planerat för 

anestesi verkar motiverat för att klara behandlingen i vaket tillstånd. 

Lekterapi 

Lekterapin används i stor utsträckning av hela familjerna. För 6 åringar, med obligatorisk 6-årsverksamhet, 

kan lekterapin hjälpa till. Lekterapins förskollärare håller i denna undervisning och har också kontakt med 

skolan på hemorten. Tidsinsatsen motsvarar 75% av en förskolelärartjänst på helårsnivå. 

Sjukhusskolan  

Sjukhusskolan är en kommunal verksamhet som hjälper både barn och syskon och undervisar 

patienter/barn från årskurs 1 samt deras syskon med skolplikt. 

Sjukhushund  

Sjukhushund är ett psykosocialt stöd som varit till stor nytta för många familjer. Verksamheten bedrivs 

inom ramen för ett forskningsprojekt.  

Musikterapeut  

Musikterapi används framförallt till tonåringar med musikintresse och då ofta med familjeinriktning. 

1.2.3 Övriga resurser 

Barnkompetens på Skandionkliniken  

I nuläget finns ingen medarbetare med särskild barnkompetens anställd på Skandionkliniken  

Forskningsstudier 

Om barnen är med i ”CMS studie” träffar de barnneurologför bedömning under 1 timme vid vårdtillfället. 
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Vissa barn behöver träffa barnkirurg och andra neurokirurg för mer akuta komplikationer. 

Reseersättning  

Reseersättning varierar mellan regioner. Möjligheterna att åka hem under den 6 veckor långa behandlingen 

varierar men brukar lösas.  

Tolk finns att tillgå vid behov under läkarbesöken. 

Kontaktsjuksköterska 

I nuläget finns ingen med barnkompetens anställd på Skandionkliniken. Diskussion pågår om att skapa en 

kontaktsjuksköterska roll för barn. 

1.3 Ekonomi 

Sjukhusets ersättning och pristäckning är enligt självkostnadsprincipen. Fakturering sker per timme per 

nyttjad stödfunktion, Akademiska sjukhuset fakturerar löpande till hemregionen. 

Skandionkliniken och Akademiska sjukhuset skickar separata fakturor. 

1.4 Sammanfattning 

Under de första åren har 250 barnstrålbehandlats, varav 1/3 i narkos, och vi ser att samarbetet mellan 

Skandionkliniken, barnonkologen Akademiska och hemsjukhusen fungerar allt bättre. Patienterna 

kommer hit relativt väl förberedda och vårdprocessen fungerar bra. Behandlingarna är intensivare, fler 

inläggningar krävs och man behandlar barn med fler diagnoser. Bra former och struktur för 

omhändertagandet av patienten och dess familj har arbetats upp. 

Det saknas personal med barnkompetens på Skandionkliniken, även om barnkompetens finns hos 

barnonkologen och barnanestesin. Sannolikt skulle en barnutbildad kontaktsjuksköterska kunna fylla 

denna funktion, med både psykosocialt omhändertagande och praktiska medicinska åtgärder såsom 

nålsättning med mera. 

Många familjer hamnar i kris under strålbehandlingen, när de är långt hemifrån och får mycket tid till 

reflektion, och vi anser att det psykosociala stödet med kurator och psykolog bör öka. Musikterapi och 

vårdhund som provas i projektform har fallit mycket väl ut.  

Vi skulle vilja arbeta för att minska antalet barn som sövs med hjälp av psykolog och förberedelser. 

Det är viktigt för patienterna att få god paramedicinsk omvårdnad. Dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, 

lekterapi och skola är också viktiga. Ofta är även syskon med under behandlingstiden och de kan behöva 

lekterapi och skola. 

Regionerna som gemensamt äger kliniken måste medvetandegöras om patienternas behov och det är 

viktigt att patienter har samma förutsättningar att få god omvårdnad oavsett vilken region de kommer från 

varför vi kommer att ta fram de basrekommendationer som vi anser behövs. 
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KAPITEL 2 
Formulera basrekommendationer för 
omhändertagandet av barn och ungdomar som 
får protonstrålning på Skandionkliniken  

2.1 Rekommendationer för basresurser 

Basrekommendationerna för omhändertagandet av barn och ungdomar som får protonstrålning på 

Skandionkliniken är formulerade utifrån 50 barn per år och 30 vårddagar per barn, vilket ger 1500 

vårddagar per år. 

Barnprotonkoordinator 

Förarbete innan patient kommer (4-8 timmar), arbete under strålperioden, alltid med på första besöket (1 

timma) och därefter mellan 30 minuter och 5 timmar. 

Administration: Under de 5 gångna åren har verksamheten byggts upp av koordinator med stor del 

administration, vilket har krävt en heltidstjänst. I jobbet ingår även att koordinera studier, informera 

familjer mm. 

Koordinator är spindel i nätet för samarbete mellan Skandionkliniken, strålbehandlingsenheten, 

barnanestesin, Uppsala Care och barnsjukhuset och det inremitterande hemsjukhuset. 

I framtiden beräknas koordinators tjänst vara 100%. 

Kontaktsjuksköterska  

Kontaktsjuksköterska med barnkompetens skulle kunna arbeta 50% med att stötta familjerna under 

strålbehandling. De skulle bidra med psykosocialt stöd och även praktiska medicinska rutiner, såsom 

nålsättning inför sövning på Skandionkliniken, så att patienten inte behöver komma till barnonkologen för 

den typen av åtgärder. Tanken är att kontaktsjuksköterska ska finnas på Skandionkliniken och möta 

familjerna där i första hand. 

Barnonkolog 

Barnen får tre besök till barnonkolog på vardera 30-40 min. De är tillgängliga för rond om patienten är 

inneliggande samt för akuta konsultationer. Barnonkolog arbetar tillsammans med protonkoordinator 

inför behandling med planering, samordning av eventuella behandlingar och stämmer vid behov med 

behandlande läkare på hemsjukhuset.  

Sjuksköterskebesök  

Sjuksköterskebesök anpassas efter behov: minst ett besök per vecka, upp till flera gånger per vecka. 

Inneliggande vård blir individuellt. 

Anestesi 

Ca. 20 barn sövs en gång för kontroll, datortomografi innan start och sedan 30 ggr för behandling. 

Behandlingen kräver 31 narkostillfällen, vilket ger ca 600 tillfällen totalt per år. Barnen har ett eller flera 

läkarbesök för narkosbedömning. 
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Dietist  

En dietist träffar alla barn initialt och därefter vid ett uppföljande möte. För de barn som sövs behövs 

oftast ett besök i veckan.  

Fysioterapeut:1 timma per vecka för vissa patienter 

Arbetsterapi vid behov. 

Kurator 

Förslaget är att driva ett projekt under 2022, med syfte att ta fram rekommendationer för hur många 

besök per familj som är rimligt. 

Psykolog 

En psykolog arbetar strålförberedande för att få fler barn att strålas i vaket tillstånd och kan ge krisstöd 

för både barn och syskon. Förslag: 20% tjänst, studeras i projektform under 2022. 

Lekterapi 

I genomsnitt tas 6 familjer emot per vecka, vilket motsvarar 75% av förskolelärartjänst enligt 

internutredning. 

2.2 Övriga önskemål 

Vårdhund: 1-2 besök per vecka för minst 1/3 av patienterna, vilket motsvarar 7,5-20 % av en tjänst. 

Musikterapi: 1 timma/vecka för minst 1/3 av patienter, vilket motsvarar 7,5% av en tjänst. 
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KAPITEL 3 
Inventering av resurser som behövs för att 
uppfylla basrekommendationer 

En inventering av vilka resurser som behövs för att uppfylla basrekommendationerna, till exempel i form 

av sjukvårdspersonal med barnkompetens, presenteras i tabellen nedan. 

3.1 Inventering av nuvarande och önskade basresurser 

Tjänster 
tjänstgöringsgrad 
hittills 

önskad 
tjänstgöringsgrad  kommentar 

protonkoordinator 100% 100%  

kontaktsjuksköterska 0 

50% ca 45.000 kr per 
center/år 

Önskas acceptans från alla 
remittenter rörande 
finansiering 

barnonkologläkare 50% 50%  

sjuksköterska 100% 100%  

dietist 10% 20%  

fysioterapeut 10% 20%  

arbetsterapeut 5% 5%  

kurator 5% 

30% ca 30.000 kr per 
center/år 

Önskas acceptans från alla 
remittenter 

psykolog 0% 

20% ca 25.000 kr per 
center/år 

Önskas acceptans för 
procedurförberedande för att 
undvika sövning 

lekterapi 75% 75% 

Behöver acceptans för barn och 
syskon och faktureras AS 
utreder hur 

med sekreterare 20% 20%  

musikterapi 0% 10% 
Finns ej finansiering på 
sjukhuset, kan önskas. 

vårdhund 0% projekt 
Forskningsprojekt pågår. 

anestesi, strålning   Separat faktura 
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KAPITEL 4 

Sammanfattning och nästa steg 

4.1 Sammanfattning och utvärdering 

Under de sex första åren har 250 barn strålbehandlats, varav 1/3 i narkos. Samarbetet mellan 

Skandionkliniken, Akademiska barnsjukhuset, barnonkologen och hemsjukhusen fungerar allt bättre. 

Patienterna kommer hit relativt väl förberedda och vårdprocessen fungerar bra. Behandlingarna är 

intensivare, fler inläggningar krävs och man behandlar barn med fler diagnoser. Sedan starten har bra 

former och struktur arbetats upp för omhändertagandet av patienten och dess familj.  

För att ytterligare förbättra vården för patient och familj på Skandionkliniken, är det önskvärt med ett ökat 

psykosocialt stöd, barnkompetens på Skandionkliniken i form av en kontaktsjuksköterska samt ett 

tydliggörande att lekterapi, skola är något som skall ingå i vistelsen. 

För förbättrat samarbete och snabbare delgivning av nyheter när patient skall behandlas på 

Skandionkliniken, föreslås ett möte per termin där alla centra deltar; inklusive barnonkolog, 

barnstrålterapeut och sjuksköterska eller administratör som ansvarar för logistiken. 

4.2 Nästa steg 

I den nationella RCC-arbetsgruppen för regeringen barncancersatsning har följande godkänts för barn 

som strålbehandlas vid Skandionkliniken i Uppsala: 

- att lekterapi faktureras per patient/familj enligt en, av Akademiska sjukhuset, framtagen 
schablon 

- att kontaktsjuksköterska 50% finansieras av regionerna gemensamt, faktureras enligt 
framtagen schablon  

- att kurator (30%) och psykolog (20%) finansieras av de nationella medlen inom ramen för 
ett projekt 2022, där en redovisning skall ske i början av 2023 hur detta projekt utfallit 

 

Alla åtgärder kommer kontinuerligt att utvärderas och hur eventuella satsningar faller ut kommer att 
återkopplas till NAG. 
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KAPITEL 5 

Bilagor 
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