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1. FÖRORD 

 

Vården av de cirka 350 barn som årligen insjuknar i cancer, det vill säga diagnos, behandling, och 
senare hantering i form av eftervård, rehabilitering eller palliativ vård, är centraliserad till sex 
barnonkologiska centrum. I västra Sverige sköter Barncancercentrum på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset barn med cancer från Västra Götalandsregionen och Halland, men också 
från Värmland och Jönköpings län (VGR+).  

I budget 2019 avsatte regeringen 60 miljoner kronor till en stärkt cancervård för barn och unga. 
SKL fördelade medlen genom RCC i samverkan. Medlen fördelades lika mellan landets 
barncancercentrum i de sex sjukvårdsregionerna.  

Föreliggande regionala rapport syftar till att beskriva vilka av de åtgärder som föreslogs 2019 som 
genomförts och identifiera vad som kvarstår att genomföra samt föreslå hur det kan omhändertas 
framåt.  

För en beskrivning av de föreslagna åtgärderna 2019 hänvisas till rapporten "Satsning på stärkt 
cancervård för barn och unga 2019". 

  

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/vast/starkt-cancervard-for-barn-och-unga-i-vast.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/vast/starkt-cancervard-for-barn-och-unga-i-vast.pdf
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2. SAMMANFATTNING 

 

Insats Genomfört 

Barnonkologisk intermediärvård √ 

Kartläggning av barns tillgång till vård i hemmet  √ 

Palliativ vård av barn och unga √ 

Projekt med sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet √ 

Omvårdnadsvariabler √ 

Barn- och ungdomsråd  √ 

PREM √ 

Psykosocialt stöd till barncancerpatienter och deras familjer  √ 

Jämlikt psykosocialt stöd  √ 

Multidisciplinära konferenser och nationella  √ 

Digitala lösningar för ’Min vårdplan’ och behandlingsprotokoll  √ 

Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling  √ 

Barnonkologihandboken √ 

Kontaktsjuksköterskor √ 

Satsning på lokala förbättringsprojekt inom barncancer i området VGR+  √ 

Integrering av nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder  √ 

Kompetensförsörjning läkare  √ 

Kompetensförsörjning paramedicinsk personal  √ 

Insatser för tonåringar  √ 

Förstärk kompetensen och utvidga vårdteamet på uppföljningsmottagning för 
vuxna patienter (över 18 år) 

√ 

Permanenta pilotprojektet med uppföljningsmottagningen för barn upp till 18  √ 

Läkemedelskompetens inom barncancervården √ 

Tillsätt resurser för en koordinator som samordnar strålbehandling vid 
Skandionkliniken  

√ 

Beskrivning av Barncancerprocessen inom VGR+ √ 
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Insats Inte 
genomfört 

Fortsatt 
arbete 

Inget fortsatt 
arbete i nuläget 

Resurser för utökad bemanning och fler vårdplatser på 
Barncancercentrum  

√ √  

Utredning om och hur digitala system kan utformas för att 
optimera möjligheterna till psykosocialt stöd  

√  √ 

Kvalitetsregistrets roll för kvalitetsarbete inom 
barncancervården  

√  √ 

Kliniska studier och sponsrade läkemedelsstudier  √  √ 

Säkerställ möjligheter för betald vidareutbildning till 
barnsjuksköterska  

√  √ 

Anpassad arbetstidsmodell som tillåter tid för 
handledning, återhämtning, reflektion och eftertanke  

√  √ 

Pilotprojekt med yngre-enhet  √ √  

Omorganisera ordnat införande i VGR så att även barn 
med cancer kan ta del av introduktions-finansiering av 
nya cancerläkemedel 

√ √  
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3. KARTLÄGGNING AV VÅRDPROCESSERNA 

 

Genomfört arbete 

Intermediärvård 
Verksamheten har i samarbete med en nationell arbetsgrupp tagit fram kriterier för 
intermediärvård på barncancercentrum och testat dessa. Resultatet påvisar hur många 
intermediärvårdsplatser som skulle behövas för barnonkologiska patienter inom VGR+, 
kompetensbehov och hur dessa platser bör bemannas. Se rapport publicerad på RCC Väst 
hemsida.  

Kartläggning av barns tillgång till vård i hemmet  
Under våren 2022 genomfördes en kartläggning om hur tillgängligheten till sjukvård i hemmet ser 
ut för barn och ungdomar under cancerbehandling och vid palliativ vård i västra Sverige. Arbetet 
finns redovisat i en rapport publicerad på RCC Väst hemsida.  

Palliativ vård  
Implementering av det nationella vårdprogrammet om Palliativ vård för barn pågår i en 
barnsjukhusgemensam arbetsgrupp. Frågan om barns tillgång till palliativ vård är också 
omhändertagen inom det Regionala barnuppdraget i Västra Götalandsregionen. 

Projekt med sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet  
Projektet pågår på Drottning Silvias barnsjukhus inom ramen för det Regionala barnuppdraget.  
I projektet ingår samverkan mellan flera verksamhetsområden på barnsjukhuset. 

Omvårdnadsvariabler  
Representanter från Barncancercentrum deltar i nationellt arbete för att definiera 
omvårdnadsvariabler i Barncancerregistret. 

 

Återstående arbete 

Resurser för utökad bemanning och fler vårdplatser på Barncancercentrum  
Möjligheten att öka bemanningen för att kunna öppna fler vårdplatser har inte varit 
genomförbart på grund av omvärldsfaktorer. Behovet kvarstår och frågan är fortsatt aktuell i 
verksamheten. 

 

4. BARN OCH NÄRSTÅENDES EGNA ERFARENHETER 
OCH ÅSIKTER 

 

Genomfört arbete 

Barn- och ungdomsråd  
Ett Barn- och ungdomsråd har tillsatts på Drottning Silvias barnsjukhus. Arbetet leds av 
medarbetare från Lekterapin. 

PREM  
Den regionala barncancerprocessgruppen har arbetat fram en PREM enkät (patient reported 

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/vast/intermediarvard-pa-barncancercentrum.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/vast/tillgang-till-vard-i-hemmet-for-barn-och-ungdomar-under-cancerbehandling-och-vid-palliativ-vard.pdf
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experience measures) för att efterhöra familjers upplevelse av hur samverkan mellan länssjukhus 
och centra fungerar. Enkäten är tänkt att skickas ut en gång per år och ge möjlighet att identifiera 
förbättringsområden som processgruppen kan arbeta vidare med. 

 

5. KVALITETSFÖRBÄTTRNING I VÅRDEN 

 

Genomfört arbete 

Psykosocialt stöd till barncancerpatienter och deras familjer  
En nulägesbeskrivning av det psykosociala stödet vid Barncancercentrum är under framtagande 
med syfte att kunna användas i samband med eventuella förbättringsarbeten eller införande av 
basrekommendationer. 

Jämlikt psykosocialt stöd  
En regional arbetsgrupp har bildats med uppdrag att se över tillgången till jämlikt psykosocialt 
stöd. Sammankallande för gruppen är involverad i arbetet för psykosocialt omhändertagande på 
Barncancercentrum och i den nationella arbetsgruppen.  

Multidisciplinära konferenser och nationella expertronder  
En samordnare för de multidisciplinära konferenserna har tillsatts och tillgången till MDK-
lokaler i VGR+ har inventerats och säkrats.  

Digitala lösningar för ’Min vårdplan’ och behandlingsprotokoll  
Representanter från Barncancercentrum har deltagit i framtagandet av det nationella materialet 
Min vårdplan ALL. Arbete med att implementera arbetssättet påbörjas 2022/23. 

Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling  
Ett gemensamt förbättringsarbete mellan Barncancercentrum, Regionhabiliteringen och 
Habiliteringen har genomförts i syfte att undersöka om och hur uppföljningen kan förbättras för 
barn som drabbas av förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling. Resultatet av arbetet 
har sammanställts i en rapport. Två av de föreslagna förbättringsarbetena i rapporten har 
genomförts, ”Samordna rehabiliterande insatser på Barncancercentrum” och ”Förnyad remiss till 
Regionhabiliteringen”. Förbättringsarbetet med tidig neurokognitiv screening påbörjas 2023.  
De återstående förslagen är fortsatt aktuella i verksamheten.  

Barnonkologihandboken  
Boken har tagits fram i både tryckt och digital form, anpassad till alla länssjukhus i 
Barncancercentrums upptagningsområde. En förvaltningsorganisation och rutiner kring 
revidering har fastställts och boken används på alla de aktuella sjukhusen. Länk till boken. 

Kontaktsjuksköterskor  
På Barncancercentrum finns nu fem kontaktsjuksköterskor. Fyra av dessa är utifrån diagnos och 
den femte ansvarar för Nyckelmottagningen.  
Flera av kontaktsjuksköterskorna har genomgått den regionala kontaktsjuksköterskeutbildningen. 
En ny modul med föreläsningar kring både barn som patient och barn som närstående har lagts 
till och kursplanen ändrats för att barnperspektivet ska tydliggöras i kursen.   

Satsning på lokala förbättringsprojekt inom barncancer i området VGR+  
Totalt har sex förbättringsprojekt godkänts och tilldelats medel. Två av dem beräknas vara 
färdigställda under hösten 2022.   

https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/barn/handbok-i-barnonkologi/
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Integrering av nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder  
Sedan hösten 2020 pågår uppbyggnad av rutiner och organisation för att ha möjlighet att erbjuda 
helgenomsekvensering till alla nyinsjuknade barn. Arbetet är ett samarbete mellan många 
verksamheter och professioner bland annat kliniska genetiker. 

 

Återstående arbete 

Utredning om och hur digitala system kan utformas för att optimera möjligheterna till 
psykosocialt stöd  
Inget arbete är initierat i frågan. Barncancerfonden tillhandahåller olika digitala stödfunktioner 
och därför kommer frågan inte att prioriteras i verksamheten framåt.  

Kvalitetsregistrets roll för kvalitetsarbete inom barncancervården  
Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har skjutits på framtiden och frågan kring 
kopplingen mellan kvalitetsregister och FVM har inte varit aktuell att arbeta med hittills. 

Kliniska studier och sponsrade läkemedelsstudier  
Ett nationellt arbete pågår och regionala insatser har därför inte varit aktuellt hittills. 

 

6. KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 

Genomfört arbete 

Kompetensförsörjning läkare  
Fem ST-block inom barnonkologi har tillsatts och alla fem är bemannade. 

Kompetensförsörjning paramedicinsk personal  
Barncancercentrum har sedan flera år beredningsfarmaceut i verksamheten. Detta har fallit väl ut 
och möjligheten att utöka den tjänsten ses över. 

 

Återstående arbete 

Säkerställ möjligheter för betald vidareutbildning till barnsjuksköterska  
Inget arbete har initierats i frågan och kommer inte heller framöver att genomföras inom ramen 
för regeringssatsningen.  

Anpassad arbetstidsmodell som tillåter tid för handledning, återhämtning, reflektion och 
eftertanke  
Inget arbete har initierats i frågan som fortsatt är i högsta grad aktuell, men som inte kommer att 
drivas inom ramen för regeringssatsningen. 
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7. SAMORDNING MELLAN BARN- OCH VUXENVÅRD 

 

Genomfört arbete 

Insatser för tonåringar  
Informationsmaterial och personalutbildning kring samtal med ungdomar om sex och närhet 
samt fertilitet har tagits fram. Under 2023 kommer fokus ligga på hur detta material ska användas 
i verksamheten så att ungdomar känner att de får en bra information, något många saknat 
tidigare. 

Förstärk kompetensen och utvidga vårdteamet på uppföljningsmottagning för vuxna 
patienter (över 18 år), för att säkerställa adekvat omhändertagande efter barncancer 
Frågan drivs nationellt. På regional nivå kan medel för utvecklingsarbete sökas via den regionala 
barncancerprocessgruppen.  

Permanenta pilotprojektet med uppföljningsmottagningen för barn upp till 18 år  
Den så kallade Nyckelmottagningen är införd på Barncancercentrum. 

 

Återstående arbete 

Pilotprojekt med yngre-enhet  
Frågan har inte varit föremål för någon arbetsinsats hittills och kommer att lyftas in i sjukhusets 
organisation för Comprehensive Cancer Centre. 

 

8. SAMORDNING MELLAN LANDSTING 

 

Genomfört arbete 

Läkemedelskompetens inom barncancervården  
Två apotekare arbetar på Barncancercentrum och kan inom ramen för sina tjänster stötta 
länssjukhusen i specifika frågeställningar.  

Tillsätt resurser för en koordinator som samordnar strålbehandling vid Skandionkliniken 
Ett nationellt arbete pågår och regionala insatser har därför inte varit aktuella. 

 

Återstående arbete 

Omorganisera ordnat införande i VGR så att även barn med cancer kan ta del av 
introduktions-finansiering av nya cancerläkemedel  
Inget konkret arbete har initierats men frågan kommer att lyftas till ledningsrådet för Sahlgrenska 
Comprehensive Cancer Centre. 
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9. BEHOV AV STANDARDIERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) 
OCH NATIONELLA VÅRDPROGRAM 

 

Genomfört arbete 

Barncancerprocessgruppen har med stöd av RCC tagit fram en beskrivning av 
Barncancerprocessen inom VGR+ 
Materialet skapar en bild av hur samarbetet inom barncancerprocessen i västra Sverige fungerar 
och kan vara till hjälp för patienter/närstående, medarbetare, klinikledningar, regionpolitiker och 
tjänstemän att förstå processen och orientera sig i den. Rapporten återfinns här. 

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/vast/rapport-vard-av-barn-och-ungdomar-med-cancer---kartlaggning-av-barncancerprocessen-i-vgr.pdf


REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

10 

 

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.cancercentrum.se/vast 
 

Barncancer 
Barncancer är ett prioriterat område för regeringen inom ramen för 
arbetet med att stärka cancervården. Det är ett historiskt sett 
välfungerande område och överlevnaden i barncancer ökar. Men i likhet 
med vården och cancervården i övrigt står även barncancerområdet inför 
en rad utmaningar. Inom ramen för överenskommelsen mellan 
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ”Kortare väntetider i 
cancervården 2019” ingår ett antal åtgärder som syftar till att stärka 
verksamheterna vid alla barncancercentrum. I denna rapport belyses ett 
urval av aktuella utvecklingsområden för en stärkt cancervård för barn 
och unga, inom upptagningsområdet för Barncancercentrum vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 


