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Denna regionala rapport är framtagen i ett samarbete mellan 
Barncancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt 
cancercentrum Väst. Innehållet i rapporten bygger på det urval av 
utvecklingsområden som identifierats i den nationella rapporten 
Utvecklingsområden inom barncancervården - analys och förslag till fortsatt 
arbete, som skrivits av Sveriges barncancercentrum med stöd av RCC i 
samverkan. Både den nationella och denna regionala rapport syftar till att 
belysa aktuella utvecklingsområden för en stärkt cancervård för barn och 
unga.  
 
Fakta till den regionala rapporten har inhämtats från den nationella rapporten, 
tidigare dokumentation och från intervjuer med representanter för olika 
kunskapsfält inom barncancerområdet. Rapporten har arbetats fram under 
hösten 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporten är utgiven vid Regionalt cancercentrum väst 2019-11-15. 
Beslut om implementering tas i respektive region i enlighet med överenskomna 
rutiner. 
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1. FÖRORD 
Barncancerarbetet definieras och byggs kring de cirka 350 barn som årligen insjuknar i cancer i 
Sverige. Vården av dessa patienter, det vill säga diagnostik, behandling, och senare hantering i 
form av eftervård, rehabilitering eller palliativ vård, är centraliserad till sex barnonkologiska 
centrum. Varje center har ansvar för de barn som insjuknar inom sitt område. I västra Sverige 
sköter Barncancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset barn med cancer från Västra 
Götalandsregionen och Region Halland, men också från Region Värmland och Region Jönköping 
(VGR+).  

Efter överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om Kortare 
väntetider i cancervården 2019 har regeringen avsatt 60 miljoner kronor till en stärkt cancervård för 
barn och unga under 2019. SKL fördelar medlen genom Cancercentrum i samverkan (RCC i 
samverkan). Medlen fördelas lika mellan landets barncancercentrum i de sex sjukvårdsregionerna. 
Av dessa avsätts 54 000 000 kronor till arbetet vid landets barncancercentrum och 6 000 000 
avsätts till RCC för regionalt stöd till barncancercentrumen.  

Åtgärder, som syftar till att stärka verksamheterna vid barncancercentrumen, sammanfattas i en 
nationell rapport till RCC i Samverkan. Rapporten ska fungera som ett underlag till det fortsatta 
nationella arbetet med att stärka barncancervården och barns egna erfarenheter och åsikter ska 
efterfrågas och beaktas. Den 15 november 2019 ska rapporten vara Socialdepartementet 
tillhanda.  

Följande områden ingår i rapporten: 

• Utvecklingsområden; nationellt och sjukvårdsregionalt 

• Behov av kompetensförsörjning  

• Behov av kvalitetsförbättring i vården  

• Samordning mellan landsting  

• Samordning mellan barn- och vuxenvård  

• Kartläggning av vårdprocesser inför vårdprogramsarbete och standardiserat vårdförlopp 

(SVF)  

• Implementeringen av vårdprogrammet långtidsuppföljning efter barncancer  

Föreliggande regionala rapport syftar till att beskriva barnonkologins organisation och 
utvecklingsområden i VGR+ samt att föreslå regionala insatser på områden som behöver stärkas. 
Rapporten vänder sig till beslutsfattare inom området barncancer i VGR+. I rapporten beskrivs i 
punktform de insatser som föreslås på nationell nivå. Dessa går att läsa i sin helhet i den 
nationella rapporten Utvecklingsområden inom barncancervården – analys och förslag till fortsatt arbete som 
skrivits av Sveriges barncancercentrum med stöd av RCC i samverkan 2019. Denna regionala 
rapport överlämnas till Socialdepartementet som en bilaga till den nationella rapporten. 
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2. SAMMANFATTNING 
Inom VGR+ finns det behov av insatser inom olika områden för att stärka vården för barn och 

unga med cancer. Nedan presenteras ett urval av de förslag på insatser som har identifierats:  

Tillgång till vårdplatser under olika delar av behandlingen 

• Tillsätt resurser för att anställa personal och utöka till 24 vårdplatser på 
Barncancercentrum.  

• Utred hur många intermediärvårdsplatser som behövs för barnonkologiska patienter 
inom VGR+ och hur dessa platser bör bemannas. Tillsätt resurser i motsvarande grad. 

• Genomför en regional kartläggning av barns tillgång till sjukvård i hemmet. Förtydliga 
dagens avtal mellan kommun och region, för att definiera hemsjukvårdens roll i vården av 
barn med cancer.  

Kvalitetsförbättringar i vården 

• Inventera vilka resurser som behövs i VGR+ för att uppfylla basrekommendationerna för 
området psykosocialt stöd.  

• Finansiera ett pilotprojekt med ett mobilt team utgående från Barncancercentrum vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att utöka möjligheten till sjukvårdsinsatser i 
hemmet, med utgångspunkt i tidigare utredning. 

• Inventera tillgång till molekylärdiagnostiska metoder inom regionen och tillse att 
tillräckliga resurser finns för att använda denna metodik. 

• Tydliggör regionhabiliteringens uppdrag i utredningen av patienter som behandlats för 
cancer i barndomen och tillsätt resurser för att kunna utföra uppföljning av alla barn med 
misstänkt förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling. 

Kompetensförsörjning 

• Tillsätt fem regionala ST-block inom barnonkologi. 

• Inventera och säkra tillgången och kompetensen hos paramedicinsk personal som är en 
del av den barnonkologiska vården. 

Samordning mellan barn- och vuxensjukvård 

• Tillsätt resurser för att permanenta pilotprojektet med uppföljningsmottagningen för barn 
upp till 18 år vid Barncancercentrum. 

• Förstärk kompetensen och utvidga vårdteamet på uppföljningsmottagning för vuxna 
patienter (över 18 år), för att säkerställa adekvat omhändertagande efter barncancer. 

• Tillsätt en arbetsgrupp för att planera och genomföra ett pilotprojekt med yngre-enhet 
för cancervård, med utgångspunkt i tidigare utredning.  

Finansiering av dyra läkemedel 

• Omorganisera ordnat införande i VGR så att även barn med cancer kan få ta del av 
introduktionsfinansiering av nya cancerläkemedel.  
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3. BAKGRUND 
Varje år insjuknar cirka 350 barn (0–18 år) i någon form av malign diagnos. Omhändertagande 
och diagnostik görs på något av Sveriges barnonkologiska centrum utifrån patientens hemort. De 
barnonkologiska centrum som idag finns är lokaliserade i Lund, Göteborg, Linköping, 
Stockholm, Uppsala och Umeå. 

Upptagningsområdet för Barncancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 
innefattar Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Värmland. Dessutom skickar 
Region Jönköping alla barn med tumörer till Göteborg, förutom de barn som har hjärntumörer. 
Barncancercentrum samarbetar med barnklinikerna i Skövde, Borås, Trollhättan, Jönköping, 
Halmstad och Karlstad. Befolkningsunderlaget är totalt cirka 2.5 miljoner invånare, och varje år 
insjuknar cirka 100 barn i cancer inom området.  

All diagnostik slutförs på Barncancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och det är 
också där all behandling initieras. Inom alla typer av behandlingsscheman finns dessutom vissa 
beslutspunkter då patienten kommer till Göteborg. Tumörbiopsier och vissa undersökningar sker 
alltid på Barncancercentrum, liksom intensiv cytostatikabehandling. Även all tumörkirurgi, 
strålbehandling och stamcellstransplantation sker i Göteborg. I Göteborg analyseras även 
utvärderingar av radiologiska undersökningar och benmärgsundersökningar utförda på 
länssjukhusen, och eventuella behandlingsbeslut fattas. Varje år utförs 15–20 
stamcellstransplantationer på barn med maligna och icke maligna sjukdomar. Barncancercentrum 
har idag 16 vårdplatser och dessa ska räcka till hela uppdraget för patienter bosatta i 
Göteborgsområdet, samt den högspecialiserade vården för övriga patienter.   

Behovet av cancervård för barn i Barncancercentrums upptagningsområde, i denna rapport 
nämnd som VGR+, förväntas öka i framtiden. Detta beror på: 

• ett ökande antal barn bosatta i VGR+ 

• fler barn behöver vård då överlevnaden för barn med cancer ökar 

• den vård som bedrivs idag är mer intensiv är tidigare med fler vårddygn, mer och ny 
cytostatika och fler behandlingsrelaterade komplikationer som kräver vård 

• nya läkemedel och behandlingsmetoder leder till att barn med recidiv (återfall i 
sjukdomen) som tidigare ansågs palliativa framöver kommer att kunna behandlas  

• ökad invandring till VGR innebär att fler barn med medfödda hemoglobinopatier 
(sjukdomar som innebär blodbrist) behöver vård 

• verksamheten har blivit ackrediterad för studier av typen fas I/II vilket innebär att 
studiepatienter oftast inte kan utlokaliseras och dessutom kan komma från övriga landet 

I en, ännu inte publicerad forskningsrapport, inom ramen för arbetet med att barnsäkra 
omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, beskrivs framgångsfaktorer 
inom organisationen av den barnonkologiska vården i VGR+. Goda kontaktytor mellan de olika 
sjukhusorganisationerna lyfts fram liksom förutsättningar för samarbete och samverkan kring 
patientens behov. Men det finns omvärldsfaktorer som påverkar möjligheterna till ett fortsatt 
gott samarbete där resurser avsätts. Här nämns bland annat ekonomi och finansiering liksom 
personalomsättning, som kan innebära ett hot mot de aktuella arbetssätten och den goda 
kulturen.  

I nyligen genomförda undersökningar i VGR+, där patienter och närståendes erfarenheter av 
vården efterfrågats, framkommer förbättringsförslag (se kap 5). Dessa förbättringsförslag är 
samstämmiga med de förslag på insatser som beskrivs i denna rapport. 
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4. KARTLÄGGNING AV VÅRDPROCESSER  

4.1 Tillgång till vårdplats med rätt kompetens  

Förslag till insatser regionalt: 

• Tillsätt resurser för att anställa personal och utöka till 24 vårdplatser på 

Barncancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

• Tillsätt resurser för att kunna öka läkarbemanningen på Barncancercentrum vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att möta behovet av konsultation, som idag 

efterfrågas från länssjukhusen.  

Barncancercentrum ansvarar för diagnos och behandlingsbeslut för alla barn med cancer i 
VGR+. Barncancercentrums grunduppdrag är att ta hand om alla barn med stark misstanke om 
cancer inom två dygn. Avdelningen är den enda i VGR+ som utför vissa behandlingar, till 
exempel mer intensiv cytostatikabehandling och stamcellstransplantationer på barn. Utöver detta 
ska patienter med neutropen feber tas om hand och få intravenös antibiotika inom en timma. 
Alla patienter upp till 18 år med svårare behandlingsrelaterade komplikationer inom VGR+ 
överförs från länssjukhus till Barncancercentrum. Många av dessa patienter överförs från 
intensivvårdsavdelning. Barncancercentrum måste ta höjd för att kunna vårda dessa patienter 
direkt när behovet uppstår.  

Under 2000-talet har barnkullarna blivit större. Detta har fört med sig ett ökat antal barn som 
insjuknar i cancer. Samtidigt har möjligheterna att behandla återfall ökat, vilket bidrar till ett 
ökande antal patienter i aktiv behandling. Behandlingsrekommendationerna har blivit allt 
intensivare, och kräver därmed fler dagars inneliggande vård än tidigare. Detta är en situation 
som bemanningen på Barncancercentrum inte är dimensionerad för och därmed har 
personalsituationen vid flera tillfällen blivit ansträngd. Det här har medfört att barn med cancer 
ibland akut fått byta behandlingsenhet på ett sätt som inte är förenligt med god vård. 

Antalet barn i samhället går till viss del i vågor över decennierna. Sedan 2010 ökar dock antalet 
väldigt markant (9 procent). Som vi också ser i bilden nedan visar prognosen på en fortsatt 
kraftig ökning av antalet barn. 
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Till följd av platsbrist på Barncancercentrum utlokaliseras idag patienter till andra 
vårdavdelningar på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus och länssjukhusen, trots att de 
skulle fått sin vård vid Barncancercentrum, se bild.  

 

 

 

Platsbrist på Barncancercentrum har resulterat i ett arbetssätt med ständig telefonbackup på 
Barncancercentrum och ett bakjoursansvar för hela regionens barnonkologiska patienter, utan att 
bemanning för ett sådant uppdrag finns. Patienter skickas också till andra universitetssjukhus i 
Sverige om vårdplats saknas. Konsekvenser av brist på vårdplatser blir bristande kontinuitet i 
vården av dessa sjuka barn, med risk att information missas. Patienter som vårdas på andra 
vårdavdelningar än Barncancercentrum löper också risk för att infektioner inte behandlas 
tillräckligt snabbt och brett, att sjukvårdspersonal inte vet vilka tecken de ska leta efter för att 
förstå situationen och att familjerna möter sjukvårdspersonal som är osäkra kring 
omhändertagandet av barn med cancer.  

I en rapport från Socialstyrelsen om samband mellan kompetensförsörjning och patientsäkerhet 
framkommer att ökad arbetsbelastning och stress för personalen är den mest uttalade 
konsekvensen av otillräcklig bemanning eller kompetens. Några andra vanliga negativa 
konsekvenser är utlokalisering och brist på personalkontinuitet. Det är inte ovanligt att hög 
arbetsbelastning och stress leder till en nedåtgående spiral med medarbetare som byter arbetsplats 
eller blir sjukskrivna. Följden blir färre erfarna och fler oerfarna medarbetare. Det här ökar 
arbetsbelastningen på de som är mer erfarna, vilket leder till en ond cirkel av ökad 
arbetsbelastning och stress i hela personalgruppen. Denna beskrivning stämmer väl in på 
situationen på Barncancercentrum under de senare åren. Den vetenskapliga litteraturen visar 
också att det finns ett samband mellan högre bemanning och lägre dödlighet på sjukhus. Detta 
ger ytterligare argument för att bemanningen måste ses över, i relation till det ökande antalet barn 
som behöver vård. 
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En ökad tillgång till vårdplatser skulle öka patientsäkerheten och lösa svåra situationer med för 
patienten obekväma lösningar som för tidig hemgång till länssjukhus, flytt mitt i natten till annan 
avdelning, behandling på andra sjukhus i regionen och i vissa fall även behandling på andra 
universitetssjukhus i landet. 

Enligt beräkningar, som genomförts av logistiker på sjukhuset, skulle Barncancercentrum behöva 
24 vårdplatser för att möta det ökade behovet under de närmaste åren. 

 

4.2 Intermediärvård 

Förslag till insatser nationellt: 

• Definiera vad begreppet intermediärvård innebär inom barnonkologisk vård.  

• Utred hur många sådana intermediärvårdplatser som behövs och hur dessa bör 
bemannas. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Utred hur många intermediärvårdsplatser som behövs för barnonkologiska patienter 
inom VGR+ och hur dessa platser bör bemannas. Tillsätt resurser i motsvarande grad. 

• Teckna vårdöverenskommelse utifrån definitionen av intermediärvård, för rätt ersättning 
av denna vårdnivå. 

Intermediärvård är ett begrepp som brukar definieras som vård för en patient med större 
omvårdnads- och övervakningsbehov än vad en vårdavdelning normalt kan erbjuda, men som 
inte behöver vård på en intensivvårdsavdelning. Övervakningsmöjligheten och personaltätheten 
är högre än på en vanlig vårdavdelning. En intermediärvårdsplats kan användas både för patienter 
som försämras i sitt tillstånd men inte behöver intensivvård och för patienter som förbättrats i 
sitt tillstånd efter avslutad intensivvård, innan återflytt till vårdavdelning. 

På Barncancercentrum vårdas redan idag patienter som är i behov av utökad övervakning med 
sjukdomstillstånd som är så allvarliga att intensivvårdsavdelningarna på länssjukhusen inte längre 
klarar att vårda dessa patienter. Dessa patienter har ett stort behov av vårdpersonal och det får 
lösas ad hoc genom att ta in extra personal, ofta genom att beordra. Denna lösning är 
otillfredsställande ur medarbetarperspektiv med upplevd stress och förenad med 
patientsäkerhetsrisker då varken övervakningsutrustning eller bemanning är adekvat eller 
anpassad för verksamheten. Det kan gälla patienter med respiratoriska sjukdomstillstånd med 
behov av täta inhalationer eller högflödesgrimma, patienter med svår septikemi, kramptillstånd 
eller tillstånd med misstanke om högt intrakraniellt tryck eller patienter som behöver postoperativ 
vård efter neurokirurgi. Det kan också gälla patienter med onkologiska tillstånd med risk för 
tumorlys syndrom eller behandling med läkemedel med risk för allvarliga biverkningar. 

I nya tillbyggnaden av barnsjukhuset vid Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus kommer 
Barncancercentrum att ha en del av vårdavdelningen anpassad för att möta behovet av 
isoleringsrutiner och ventilation för patienter som stamcellstransplanteras. I de avsedda rummen 
kan också andra svårt sjuka patienter vårdas i intermediärvård, under förutsättning att lokala 
riktlinjer gällande kompetens, bemanning och medicinska in- och utskrivningskriterier, 
vårdrutiner, utrustning för övervakning och en tydlig arbetsstruktur är klargjord. 
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4.3 Hemsjukvård och palliativ vård av barn   

Förslag till insatser nationellt: 

• Gör en nationell kartläggning av barns tillgång till vård i hemmet, avseende hemsjukvård, 
avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård med specifik barnpalliativ kompetens. 

• Se över regelverket för vård av barn i hemmet, för att säkerställa rättvis och jämlik tillgång 
till vård i hemmet i hela Sverige. 

• Implementera det kommande nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn inom 
alla delar av vården. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Genomför en kartläggning för VGR+ av barns tillgång till sjukvård i hemmet. Förtydliga 
dagens avtal mellan kommun och region, för att definiera hemsjukvårdens roll i vården av 
barn med cancer.  

• Finansiera ett pilotprojekt med ett mobilt team utgående från Barncancercentrum vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att utöka möjligheten till sjukvårdsinsatser i 
hemmet. 

• Använd resultatet av pilotprojektet för att i förlängningen implementera fungerande 
strukturer även lokalt på länssjukhusen i VGR+. 

Forskning visar att familjer ofta föredrar sjukvård i hemmet framför vård på sjukhus under olika 
skeden av sjukdom, till exempel vid livets slut. Vård i hemmet kan då stärka vardagsliv, hälsa och 
barnets delaktighet vid långvarig och svår sjukdom utan ökade hälso- och sjukvårdskostnader. 
Sjukvård i hemmet bör erbjudas familjer med sjuka barn under hela sjukdomsperioden. Familjers 
behov varierar över tid och vårdförloppet bör därför präglas av en sammanhållen vårdkedja där 
multiprofessionella team från olika verksamheter bidrar till en enhetlig vård. Där palliativ vård 
ingår som en integrerad del och där vård i hemmet inte begränsas till livets slut. Detta är väl 
förenligt med det arbete med omställning av vården som genomförs i VGR. 

I Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar ingår patienter som utan större svårigheter kan 
besöka mottagningar (inom primärvård eller specialistsjukvård). I kommunernas åtagande och 
ansvar inom VGR ingår patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till mottagningar inom VGR utan större svårigheter och där 
det på grund av insatsernas omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 
Kommunen har också ansvar för patienter med behov av hemsjukvård över tid, oavsett ålder 
eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i patientens hem. Hälso- och 
sjukvårdsavtalen mellan regionen och kommunerna reglerar var ansvaret för hemsjukvården 
ligger. Det finns i detta avtal en otydlighet runt vilka patienter som kan besöka mottagningar. 
Barn med cancer kan i praktiken inte få sin behandling på en mottagning utanför sjukhusen. 

Otydligheten i avtalet i VGR innebär att olika kommuner, och även stadsdelar inom kommuner, 
tolkar avtalet olika. Vissa kommuner erbjuder dygnet-runt-vård för barn medan andra inte gör 
det. Barnen hänvisas ibland till vårdinrättningar inom VGR måndag till fredag på dagtid. Detta 
innebär i praktiken att barnen behöver resa till sjukhuset under dagtid. Övrig tid på dygnet 
erbjuds barnen vård via kommunens hemsjukvård. Inom flera organisationer finns ett motstånd 
att ta sig an dessa patienter då erfarenheten av vård av svårt sjuka barn ofta är låg. För att 
överbrygga dessa svårigheter behövs en utveckling av samarbeten mellan barnsjukvård och 
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kommunens hemsjukvård i hela regionen. Det krävs adekvata utbildningsinsatser till 
hemsjukvårdens personal för att skapa trygghet till såväl patienter, närstående och vårdgivare. Ett 
sjukhusanknutet mobilt team med uppdrag att stötta hemsjukvården vid vård av svårt sjuka barn 
är ett förslag för att överbrygga en del av dessa nämnda svårigheter.  

De befintliga varierande förutsättningarna för barns möjlighet till sjukvård i hemmet leder till 
ojämlik vård inom VGR+. Det finns idag ingen heltäckande sammanställning över hur sjukvård i 
hemmet bedrivs för barn och ungdomar inom regionen. En utredning kring tillgång till vård i 
hemmet för barn skulle behöva genomföras och dagens Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra 
Götalandsregionen och kommuner förtydligas. 
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5. BARN OCH NÄRSTÅENDES EGNA ERFARENHETER 

OCH ÅSIKTER 

Förslag till insatser nationellt: 

• Ta fram en nationell patientenkät för barnonkologisk vård samt stimulera användandet av 
resultatet i utvecklings- och förbättringsarbeten 

• Samordna arbetet kring PROM-enkäter anpassade för barn. 

• Stötta initiativ för att öka patientmedverkan i barncancervården, i enlighet med 
barnkonventionen. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Se över möjligheten att sprida goda erfarenheter till länssjukhusen utifrån det 
barnexpertråd som startas under 2020 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Den barnonkologiska vården i VGR+ sker genom delat behandlingsansvar mellan 
Barncancercentrum och länssjukhusens barnavdelningar. Behandlingarna pågår ibland i flera år 
och för ett barn kan denna organisation betyda ett stort antal vårdkontakter.  

Olika initiativ genomförs i dag runt om i landet för att efterfråga åsikter och erfarenheter från 
barnonkologisk vård, men det finns inget samlat grepp med någon nationell undersökning av 
barn, unga och närståendes erfarenheter av vården. På några sjukhus i Sverige finns i dag så 
kallade Expertråd inom barnsjukvården där en grupp ungdomar från 14 år träffas en gång i 
månaden tillsammans med några vuxna som representerar vården. Såväl patienter som syskon 
ingår i gruppen. Ungdomarna är behandlade inom olika specialiteter på sjukhuset. De vuxnas roll 
i gruppen är att säkerställa att det är en avslappnad, trygg och tillitsfull stämning i gruppen där alla 
blir sedda och lyssnade på samt att ansvara för att det som framkommer i diskussionerna lyfts 
vidare tillbaka till vårdverksamheten. 

På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har Lekterapin fått uppdraget att starta ett barn-
expertråd under 2020 för att säkerställa att patienternas åsikter om vården blir hörda, i enlighet 
med Barnkonventionen. 

Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en enkät bland vårdnadshavare till barn med cancer i 
VGR+. Enkätsvaren återspeglar upplevelsen av välfungerande delar i den barnonkologiska 
vården och delar som kan utvecklas. 

På frågan om det finns något speciellt som upplevts ha varit bra med vården omnämns den fantastiska 
personalen i nästan alla kommentarer. Personalens bemötande beskrivs med ord som 
omtänksamma, stödjande, professionella, kompetenta, tålmodiga, respektfulla, visar medkänsla, 
visar hänsyn och finns tillgängliga för frågor. Fina omdömen ges också till konsultsjuksköterskor, 
kuratorer, psykologer, lekterapeuter, clowner, musikpedagoger, syskonstödjare och pedagoger, 
chefer och sektionsledare. Även Barncancerfondens stöttande arbete uppskattas liksom de 
familjära initiativen i vården som gemensamma utrymmen där vårdnadshavare kan umgås, 
tillgång till kaffeautomat och bakning. 

På frågan om det finns något speciellt som upplevts ha varit mindre bra nämns bristen på kontinuitet i 
vården, vilket kan innebära risker och vara frustrerande och får till följd att vårdnadshavarna tar 
på sig ansvaret för informationsöverföring. 
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”Många gånger har jag upplevt att jag som förälder måste dubbelkolla att besök planeras 

in och att mediciner ges vid rätt tillfälle. Detta tror jag beror på stress och 

underbemanning av personal. När det är många inblandade blir det lätt att saker glöms.” 

Vårdnadshavare beskriver att personalens arbetsbelastning ibland är hög och att personalen 
upplevs vara stressad. En svarande beskriver konsekvenser av detta. 

”För lite personal och för mycket ansvar på oss föräldrar” 

På frågan om det finns något som man tycker behöver bli bättre inom barncancervården framkommer att de 
svarande vill ha mer personal och att de ska vara erfarna och ha tid att bygga förtroende med 
barnet. Bättre kontinuitet efterfrågas och möjligheten att ha en person som har det övergripande 
ansvaret för vården samt en huvudansvarig läkare som man träffar regelbundet. 

”Högre personaltäthet främst genom fler sjuksköterskor och undersköterskor så 

det finns tillräckligt med tid för varje barn och dess närstående.” 

Någon uttrycker önskemål om bättre mediciner med mindre biverkningar och en svarande 
beskriver hur abrupt kontakter med sjukvården upphörde vid avslutad hjärntumörbehandling. 
Här önskades bättre uppföljning av eventuella neurologiska konsekvenser efter 
hjärntumöroperation. De svarande beskriver också lokaler som är slitna och ofräscha. Man 
upplever trångboddhet och önskar fler vårdplatser med möjlighet att båda vårdnadshavarna får 
sova med barnet samt bättre städning. En vårdnadshavare uttrycker önskemål om mer 
’barncancerföräldravård’ och en väl fungerande hemsjukvård för att kunna erbjuda vissa 
vårdinsatser i hemmet. 

Under 2019 har ett arbete med att revidera och minska omfattningen av befintlig enkät påbörjats 
i den regionala barncancerprocessgruppen. Arbetet är tidskrävande och svårt då skapandet av 
undersökningsinstrument med frågor anpassade till olika mognadsnivå är ett arbete som kräver 
specifik kunskap. Avsikten är att genomföra enkäten återkommande och på det sättet 
kontinuerligt identifiera och följa initierade förbättringsarbeten i och mellan verksamheterna. 

Inom ramen för arbetet med att barnsäkra omställningen av hälso- och sjukvården, har en 
intervjustudie genomförts. Syftet är att ur ett närståendeperspektiv fördjupa kunskapen om 
vårdnadshavarnas erfarenheter, reflektioner och synpunkter på vården och möten med 
professionella inom hälso- och sjukvården. De svarande är föräldrar till barn och unga med 
kronisk sjukdom och flera vårdkontakter. 

Studien ger beskrivningar av brister på samordning som ger negativa avtryck på vardagen, det 
bidrar till att föräldrarna får fungera som samordnare och att de får ta ett stort ansvar för att 
barnets behov ska tillses. Bristande samordning innebär även att barnets kontakter med olika 
professionella inte samordnas och föräldrarna får lägga mycket tid på att resa till olika sjukhus. 
Det innebär också att information om barnets behov och insatser inte når fram till de 
professionella som berörs. 

Utöver detta finns det beskrivningar av att föräldrarnas psykiska hälsa är påverkad framförallt på 
grund av avsaknad av stöd i föräldraskapet och att föräldrarna får lägga en stor del av sin tid och 
energi för att samordna insatser och verka för att barnet ska få de insatser som behövs. 

I föräldrarnas förslag på förbättringar är det framförallt deras önskan att det skulle finnas en 
instans som fungerar sammankopplande, alternativt en koordinator, en kontaktperson eller en 
samordnare. 
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Mer ingående beskrivningar av de utvecklingsområden och förslag till insatser som lyfts i detta 
kapitel återges inom andra avsnitt i denna rapport.  
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6. KVALITETSFÖRBÄTTRING I VÅRDEN 

6.1 Psykosocialt stöd till barncancerpatienter och deras familjer 

Förslag till insatser nationellt: 

• Formulera basrekommendationer för området psykosocialt stöd, eventuellt i form av ett 
nationellt vårdprogram. 

• Inventera vilka resurser som behövs i respektive region för att uppfylla 
basrekommendationerna.  

Förslag till insatser regionalt: 

• Inventera vilka resurser som behövs i VGR+ för att uppfylla basrekommendationerna.  

• Utred om och hur digitala system kan utformas för att optimera möjligheterna till 
psykosocialt stöd. 

Erfarenheter från barnonkologin visar att det finns många patienter, vårdnadshavare och syskon 
som drabbats av psykisk ohälsa i efterförloppet till en barncancerbehandling. I 
Barncancerfondens enkäter framgår det tydligt att man från föräldrahåll upplever att det 
psykosociala stödet inte är tillräckligt bra. Det är också under 2019 gjort en samhällsekonomisk 
analys som visar att försämrad funktion efter barncancer är förknippad med väldigt stora 
samhällskostnader (källa: Cancer i Barndomen, Kristian Bolin, 2019). Det finns med andra ord, 
förutom minskat lidande, stora samhällsekonomiska vinster med ett förbättrat psykosocialt stöd 
under och efter en barncancerbehandling. 

Psykosocialt stöd ges i olika utsträckning av alla personalkategorier på vårdavdelningar, men 
tillgången till strukturerat psykosocialt stöd av multiprofessionellt team varierar mellan 
förvaltningarna. Patienters och närståendes behov av stöd kan uppstå såväl under behandling 
som mellan behandlingar eller efter avslutad behandling.  

Det finns idag möjligheter att komplettera befintligt psykosocialt stöd med digitala arbetsformer.  
Ett exempel är Stöd och behandling (SoB) som är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster och syftar 
till att öka invånarnas tillgång till stöd, med säker inloggning.  

 

6.2 Kvalitetsregistrets roll för kvalitetsarbete inom barncancervården 

Förslag till insatser nationellt: 

• Ta fram kvalitetsparametrar för barncancervårdens olika patientgrupper genom 
processkartläggning och analys av goda exempel inom vuxenonkologin och 
internationellt. 

• Utöka kvalitetsregistret med dessa kvalitetsparametrar, samt PROM/ PREM.  

• Utvidga kvalitetsregistret för registrering av uppgifter om nya cancerläkemedel, t.ex. 
biverkningar och behandlingseffekt på kort och lång sikt.  

• Flytta barncancerregistret till INCA-plattformen och utveckla direktöverföring av 
kvalitetsdata från journalsystem till kvalitetsregister. 
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Förslag till insatser regionalt: 

• Insatser ska i första hand ske på nationell nivå. 

• Bevaka kopplingen, ur ett barnonkologiskt perspektiv, mellan kvalitetsregister och FVM i 
Västra Götalandsregionen. 

Genom att flytta över barncancerregistren till Regionala cancercentrums registerplattform INCA 
(planeras från år 2021) är förhoppningen att stödet och styrningen som är etablerad på INCA kan 
bidra till ökad kvalitet på data och till ännu större användning av de data som finns i 
barncancerregistren genom Regionala cancercentrums nätverk. Registret har historiskt använts 
primärt för forskning och för att ge underlag för behandlingsförbättringar. Nu ser registerhållarna 
en tydligare efterfrågan på att också använda data till verksamhetsutveckling och 
kvalitetsförbättring. Exempel på indikatorer som planeras läggas till och utvecklas är uppföljning 
av ledtider, antal som har fått en utsedd koordinator, antal som får ’survival pass’ och hur 
överföringen till vuxenvården ser ut. 

En dialog pågår även kring indikatorer på patienter och närståendes hälsorelaterade livskvalitet 
och tillfredsställelse med vården. Sådana indikatorer mäts och följs upp inom ramarna för så 
kallade PROM (patient reported outcome measures) och PREM (patient reported experience 
measures) enkäter. För att till exempel PROM ska kunna införas inom barncancervården behöver 
strukturen för kvalitetsregistren anpassas och dessutom behövs en särskild satsning för att ta 
fram och validera en enkät som är anpassad till barn och ungdomar.   

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens viktigaste 
digitaliseringssatsning. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska vara 
helt genomfört under 2023. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern 
vårdinformationsmiljö. Det är viktigt att kopplingen mellan kvalitetsregister och FVM bevakas, ur 
ett barnonkologiskt perspektiv. 

 

6.3 Kliniska studier och sponsrade läkemedelsstudier 

Förslag till insatser nationellt: 

• Utreda vilka insatser som skulle underlätta deltagande i kliniska studier för barn med 
cancer i regionalt och nationellt. 

• Utreda möjligheterna till avtal som reglerar de ekonomiska villkoren för vård utanför 
hemförvaltningen vid deltagandet i kliniska studier på annan ort. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Tillse att tillgång på vårdplatser och boende på patienthotell för familj och syskon vid 
vård på Barncancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är tillräckliga för att 
prövningsenheten där ska kunna ta emot patienter från andra delar av Sverige som deltar i 
kliniska studier. 

Barncancer består av en rad, sinsemellan väldigt olika typer av sjukdomar, där bästa behandling är 
svår att säkert fastställa. Historiskt har kunskapen om behandling av barn med cancer vuxit fram 
genom en rad konsekutiva behandlingsstudier där oftast många centrum och många länder deltar. 
I dag ingår majoriteten av barn med cancer i någon typ av studieprotokoll. 
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Deltagande i studier kräver att varje behandlande enhet har god kunskap om studien och om 
regler för studier såsom GDPR (the General Data Protection Regulation) och GCP (Good 
Clinical Practice). Den behandlande enheten ska ha kompetens och personal tillräckligt för att 
rapportera till studieregister och också tillräcklig kompetens i form av disputerade och forskande 
läkare som kan driva protokollen och delta i deras uppbyggnad. 

Det finns ett stort behov av att nya läkemedel prövas på barn inom ramen för kliniska studier. 
Många av de nyare läkemedlen har potential att kunna bota barn med svårbehandlad 
cancersjukdom med färre biverkningar än vad dagens intensiva cytostatikabehandling ger. Tyvärr 
utesluts barn alltför ofta ur dessa studier av ekonomiska skäl. Detta då patientgruppen är liten 
och vinsten för företagen lägre än vid prövningar som leder till en indikation inom 
vuxenonkologins större patientgrupper.  

Det bedrivs i dag sponsrade läkemedelsstudier där barn inkluderas vid flera av landets 
universitetssjukhus. Barncancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har 
satt upp en specifik prövningsenhet för barn med cancer. Det finns en liknande prövningsenhet 
på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och båda enheterna finansieras i dag genom 
medel från Barncancerfonden. Båda de svenska prövningsenheterna är ackrediterade och 
medlemmar av det europeiska ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer in Europe) 
nätverket. 

Det är idag svårt att skicka barn från övriga delar av Sverige till något av dessa prövningscentrum, 
både av praktiska, etiska och ekonomiska skäl.  

De praktiska skälen handlar oftast om den svårighet det innebär för omgivning och övriga 
familjemedlemmar att förflytta sig till en annan ort och kanske vistas där under en längre tid. I 
praktiken kan familjen behöva dela på sig så att en vuxen person reser tillsammans med det sjuka 
barnet och övriga familjemedlemmar stannar hemma på grund av skola och arbete.  

De etiska aspekterna av att skicka ett barn, som är i en fas där botande gängse behandling inte 
längre är möjligt, långt hemifrån med perspektivet att det kanske blir där barnet tillbringar sina 
sista veckor, är inte heller okomplicerade.  

Det ekonomiska perspektivet som komplicerar studiedeltagande, är att det faller på hemortens 
förvaltning att betala för den vård barnet behöver på studieenheten, och som inte faller inom 
ramen för den sponsrade forskningen. 

Dessa praktiska, etiska och ekonomiska svårigheter diskuteras på nationell nivå. Inom 
professionen råder konsensus om att det bästa för barn som inte kan erbjudas botande 
konventionell behandling är att erbjudas deltagande i en välkontrollerad klinisk studie som drivs 
på ett barnonkologiskt centrum med hög kompetens i omvårdnad av dessa svårt sjuka patienter. 
Det är därför av intresse för hela nationen att vårdplatser på en av dessa prövningsenheter kan 
erbjudas och ytterligare ett argument för hur viktigt det är att Barncancercentrum kan öka antalet 
vårdplatser. 
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6.4 Multidisciplinära konferenser och nationella expertronder 

Förslag till insatser nationellt: 

• Utreda hur form och struktur för befintliga multidisciplinära konferenser inom 
barnonkologi skulle kunna förbättras.  

• Utred behovet av en nationell koordinator för dessa konferenser.  

• Utred behovet av teknisk utrustning vid befintliga konferenslokaler.  

Förslag till insatser i regionen: 

• Inventera och säkra tillgången till MDK-lokaler och utrustning för barnonkologisk 
verksamhet i VGR+.  

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och 
behandlingen av patienter. Under en MDK diskuterar flera specialister och professioner en 
patients behandling för att få det bästa behandlingsresultatet. En fungerande MDK-verksamhet 
kräver god planering, förberedelser och efterarbete med omsorg och noggrannhet. 

MDK har implementerats i cancervården för att säkra jämlik bedömning, följsamhet till 
behandlingsriktlinjer och korta beslutsvägar. Inom cancervården är MDK särskilt viktig när det är 
svårt att bedöma nyttan av en operation, strålbehandling eller läkemedelsbehandling och när flera 
behandlingar kan behöva kombineras. 

En nationell MDK för barn med cancer startades 2017, på initiativ från Barncancercentrum vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Konferensen, där läkare från de sex barnonkologiska 
centrumen i Sverige deltar, genomförs varje vecka och leds av en läkare vid Barncancercentrum. 
Denna rond har blivit allt viktigare för diskussioner kring patienter med svårbehandlad sjukdom 
och för att likrikta beslut runt användandet av nyare och mycket dyra läkemedel i landet. För att 
denna MDK ska kunna fortsätta och utvecklas behöver den nu formaliseras och resurser för att 
tillsätta en administrativ koordinator för ronden behöver avsättas. 

Inom regionen finns det idag en organisation som innebär att regionens läkare alltid kan komma i 
kontakt med läkare på Barncancercentrum via en konsulttelefon. Många av de frågor som 
uppkommer skulle kunna hanteras genom att ha en gemensam regional MDK istället. En 
regional MDK skulle även kunna fungera som ett utbildningstillfälle för involverade enheter.  
En förutsättning för att ha regional MDK är att det finns ändamålsenliga lokaler med adekvat 
teknisk utrustning. Möjligheterna till en gemensam regional MDK behöver därför utredas 
inklusive inventering och eventuellt uppgradering av den tekniska utrustningen.  
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6.5 Integrering av nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder 

Förslag till insatser nationellt: 

• Utred vilka konsekvenser nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder får för 

• etiska frågeställningar 

• gränslandet mellan klinik och forskning  

• resursåtgång och ekonomi  

• omhändertagande av personer med identifierade genetiska riskfaktorer för 
cancer.  

Förslag till insatser regionalt: 

• Inventera tillgången till kliniska genetiker och tillse att tillräcklig kompetens finns inom 
VGR+. 

• Inventera tillgång till molekylärdiagnostiska metoder inom VGR+ och tillse att tillräckliga 
resurser finns för att använda denna metodik. 

Molekylär diagnostik är en ny uppsättning av diagnostikmetoder, baserade på den så kallade 
NGS-teknologin (Next Generation Sequencing), som möjliggör kraftfull och snabb analys av 
arvsmassa. NGS är en teknik som innebär att genmutationer som påverkar många olika 
sjukdomstillstånd som till exempel ärftliga sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar kan 
identifieras. Tekniken kan ge svar på hur effektiv en behandling är och därmed möjliggöra en 
skräddarsydd, individuellt anpassad behandling. Användningsområdena för molekylär diagnostik 
blir fler och efterfrågan bedöms öka inom sjukvården i framtiden. 

Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett samarbetsorgan för en nationell satsning med visionen 
att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet inom individanpassad vård 
och behandling, så kallad precisionsmedicin. GMS utgörs av regioner med universitetssjukvård 
och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. 
Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvården, universitet och näringslivet 
utvecklar GMS diagnostik, baserat på bred gensekvensering. 

Inom GMS har en särskild satsning på barncancer startats upp under hösten 2019 i samarbete 
med Barntumörbanken. Satsningen på barncancer är tänkt att på sikt erbjuda 
helgenomsekvensering för alla de ca 350 barn per år som drabbas av cancer.  

Det finns behov av att i större grad utnyttja molekylärdiagnostik för att fastställa 
cancerdiagnosen, men detta erbjuds ännu inte inom ramarna för klinisk verksamhet utan som 
forskning. För att kunna använda resultaten av dessa nyare metoder i kliniskt arbete behöver 
finansieringen ses över och gråzonen mellan vad som är forskning och vad som är etablerad 
klinisk kunskap belysas.  

Analyser med molekylärdiagnostiska metoder har stor potential att kunna skräddarsy barnets 
behandling och undvika onödiga biverkningar, men dessa metoder är ännu dyra och kräver en 
stärkt finansiering. Det krävs även en förbättrad logistik för att skicka prover samt resurser på 
laboratoriet för utrustning och personal. Det behövs dessutom ökad kunskap om genetik hos de 
barnonkologer som utreder patienterna för att kunna tolka resultaten av dessa 
molekylärdiagnostiska analyser.  
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Den nya kunskap som fördjupade genetiska analyser för med sig behöver utvärderas klokt, då det 
går att förutse en ökad kunskap om medfödda genetiska förändringar hos de barn som drabbas 
av cancer. Sådan ny kunskap måste valideras och verifieras innan den används kliniskt och det 
kommer därför att finnas ett ökat behov av kliniska genetiker med specialiserad kunskap i ämnet 
för att utvärdera betydelsen av genetiska förändringar. Detta är i dag en bristspecialitet inom 
Västra Götalandsregionen. 

 

6.6 Digitala lösningar för Min vårdplan och behandlingsprotokoll 

Förslag till insatser nationellt: 

• Samordna införandet av Min vårdplan på barncancerområdet nationellt. 

• Utred möjligheten till digital patientöversikt kopplad till patientjournal, Min vårdplan och 
barncancerregistret.  

Förslag till insatser regionalt: 

• Insatser ska i första hand ske på nationell nivå. 

• Bevaka kopplingen mellan digitala lösningar för Min vårdplan och behandlingsprotokoll 
till FVM i Västra Götalandsregionen. 

Min vårdplan ska för cancerpatienter vara en individuellt anpassad, sammanhållen och 
lättillgänglig skriftlig källa till information om sin sjukdom och behandling. Syftet är att ge tydlig 
information och stöd till patient och närstående samt göra dem delaktiga i vården. 

Barncancerbehandling sker till stor del utifrån internationella behandlingsprotokoll. Idag finns det 
individuella behandlingsprotokollet inte tillgänglig i patientens digitala journal utan enbart som 
papperskopia. Behandlingsprotokollet behöver av patientsäkerhetsskäl finnas tillgänglig för 
vårdgivaren vid alla vårdkontakter för cancerbehandling. Ansträngningar för utveckling av 
digitala lösningar har senaste 10 åren gjorts via flera initiativ men har ännu inte kunnat 
implementeras. 

De nationellt tillgängliga digitala plattformarna via Vårdguiden 1177 samt registerplattformen 
INCA för kvalitetsregister för cancerdiagnoser, har för flera cancerdiagnoser hos vuxna 
möjliggjort framtagande av lösningar för såväl Min vårdplan som behandlingsprotokoll. 

Inom Västra götalandsregionen arbetas med att införa och utveckla personcentrerat arbetssätt för 
att stärka patientens ställning genom att göra patienten delaktig i sin egen vård. I personcentrerat 
arbetssätt ingår bland annat Vårdplan/hälsoplan som ska innehålla patientens berättelse i 
journalen, en personlig plan för vård och behandling. Vårdpersonalen ansvarar för att planen 
dokumenteras och vårdplanen ska vara tillgänglig för patient och närstående. 

Båda dessa initiativ kan sammanföras i en gemensam lösning. Detta bör utformas så att det med 
enkelhet kan kopplas ihop i FVM, när den är på plats. 
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6.7 Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk 

behandling 

Förslag till insatser nationellt: 

• Tydliggör vårdkedjan för diagnostik, behandling och uppföljning samt slutligen 
överföring till vuxenvård av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk 
behandling, t.ex. i form av en bilaga till det nationella vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer.  

• Inventera vilka resurser som behövs i respektive region för att möjliggöra tidiga insatser i 
enlighet med det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. 

• Utred evidensläget för neurokognitiv rehabilitering vid förvärvad hjärnskada efter 
cancerbehandling i barnaåren, t.ex. i form av en SBU-rapport. 

• Skapa förutsättningar för samordning mellan skola, kommun och sjukvård kring den 
individuella rehabiliteringsplanen. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Tydliggör regionhabiliteringens uppdrag och tillsätt resurser för att kunna utföra 
uppföljning av alla barn med misstänkt förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk 
behandling. 

• Kartlägg den regionala tillgången på uppföljningsresurser efter utredning på 
regionhabilitering med fokus på habiliteringens uppdrag. 

En stor del av barn med tumörer i centrala nervsystemet; hjärnan och ryggmärgen, får 
permanenta skador efter behandling. Barn med andra cancerformer som krävt strålning är också 
speciellt utsatta dessutom har flera andra grupper med extensiv cytostatikabehandling och de som 
genomgått stamcellstransplantationer visat sig få förvärvade hjärnskador. Framför allt ses efter 
flera år en bestående hjärnskada med minnes-, inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Dessa 
skador kan inte botas. Det handlar i stället om att hjälpa patienten att anpassa sig till sin förmåga 
och lära sig leva med sin funktionsnedsättning. Dessutom ses ofta sekundära problem såsom låg 
självkänsla, depression, utanförskap och isolering. För detta behövs mycket hjälp från 
vårdnadshavare och skola och dessa behöver i sin tur handledning från ansvarig vårdgivare. 

Regionhabiliteringen i Västra Götalandsregionen är en högspecialiserad verksamhet som vänder 
sig till barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda och förvärvade neurologiska 
funktionsnedsättningar. På regionhabiliteringen genomförs komplexa och tvärprofessionella 
utredningar och behandlingsinsatser. Barncancercentrum samarbetar med Regionhabiliteringen 
kring uppföljningen av barn med förvärvad hjärnskada efter cancerbehandling eftersom det är 
här den samlade kompetensen som är nödvändig finns. Regionhabiliteringen är en viktig central 
resurs för denna patientgrupp och det finns framtagna rutiner för hur utredning ska ske men på 
grund av bristande resurser på Regionhabiliteringen finns det inga möjligheter att fullt ut följa det 
som står i rutinen.  

Efter avslutad utredning på Regionhabiliteringen fortsätter ansvaret att ligga på Barn- och 
ungdomshabiliteringen på hemorten. På habiliteringen finns tvärprofessionella team som 
ansvarar för de insatser som behöver göras utifrån de behov och åtgärder som utredningen på 
Regionhabiliteringen visat. Barn- och ungdomshabiliteringen samarbetar även med 
barnets/ungdomens skola och ger de råd, stöd och insatser som behövs utifrån barnets situation i 
skolan. 
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Uppföljningen av barnen via habiliteringen idag fungerar inte tillfredställande. De barn som blir 
inskrivna på habiliteringen upplevs ofta hamna mellan stolarna då det saknas tillräckliga resurser 
på habiliteringen för att ta hand om denna patientgrupp. Närstående upplever att de får kämpa 
för att barnen ska få det stöd de har rätt till, speciellt i kontakten med skolan. 

 

6.8 Barnonkologihandboken 

Förslag till insatser regionalt: 

• Tillsätt resurser för att anpassa Barnonkologihandboken till Barncancercentrums 
upptagningsområde. 

Ett förbättringsarbete har genomförts av en sjuksköterska vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, i 
samband med utbildning till kontaktsjuksköterska. Med utgångspunkt i vad närstående och 
medarbetare upplevde som förbättringsområde identifierades kompetens hos personalen som en 
avgörande faktor för god vård.  

För att ge personalen samlad information och kunskap om handhavandet i olika situationer och 
därmed trygghet i omhändertagandet av cancersjuka barn, sammanställde denna sjuksköterska en 
handbok för barnonkologisk vård, tänkt att användas vid det egna sjukhuset som stöd till 
kollegorna där. Barnonkologihandboken är i dagsläget anpassad för vård vid sjukhuset i Borås 
men skulle kunna bearbetas för att gälla hela sjukvårdsregionen. 

Målet är att handboken ska bidra till en optimal vård av barn med en cancersjukdom och att 
familjerna ska känna sig trygga och väl omhändertagna och få samstämmig information om 
rutiner/riktlinjer mm.  

 

6.9 Kontaktsjuksköterskor  

Förslag till insatser nationellt: 

• Utred möjligheterna att tillsätta kontaktsjuksköterskor med barnonkologisk profil inom 
alla regioner i Sverige. För att möjliggöra detta behöver man 

• utreda behov av kontaktsköterska inom barnonkologi och tydliggöra förhållandet 
till konsultsjuksköterska  

• stärka befintlig kontaktsjuksköterskeutbildning med barnsjuksköterskans 
kompetensområde  

• tillse att barnonkologisk sjuksköterskekompetens ingår i den nationella 
arbetsgrupp som driver utvecklingsarbetet kring kontaktsjuksköterskor och Min 
vårdplan.  

Förslag till insatser regionalt: 

• Stärk befintlig kontaktsjuksköterskeutbildning med barnsjuksköterskans 
kompetensområde för arbete inom barnonkologin. 

• Tillsätt resurser för att införa kontaktsjuksköterskor på Barncancercentrum.  

Kontaktsjuksköterskans roll är att skapa trygghet för patienterna och möta behovet av 
kontinuitet, förbättrad information och kommunikation. Dessutom ingår i rollen att stärka 
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patientens ställning i vården, korta ner väntetider och göra vården mindre fragmentarisk för 
patienten. Den nationella cancerstrategin (2009) 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. 

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram en nationell 
utbildning för kontaktsjuksköterskor på universitetsnivå. Utbildningen har till syfte att stärka 
kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att arbeta i cancervårdens processarbete och 
ska vara likvärdig över hela landet. Utbildningen ger också en god grund för 
kontaktsjuksköterskor inom barnsjukvården, men ett tillägg med barnperspektiv och 
barnkompetens skulle behövas. Att arbeta familjecentrerat är en viktig del av barnsjukvården. Det 
är helt avgörande för en säker vård att tillse att närstående är involverade och kunniga om barnets 
vård, särskilt med tanke på att behandlingsperioden vid barncancer är lång. Barnsjuksköterskans 
kompetensområde är därför en viktig del i kontaktsjuksköterskerollen inom barnonkologisk vård. 

Regionala cancercentrum i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva 
utvecklingsarbetet, när det gäller kontaktsjuksköterskan och Min vårdplan i cancervården. Arbetet 
ska bedrivas lokalt/regionalt och i samverkan med processägare/motsvarande. I detta arbete är 
det viktigt att även barnperspektivet lyfts in. 

I VGR+ är önskvärt att kunna erbjuda sjuksköterskor på länssjukhusen som arbetar med 
barnonkologi, ökad formell kompetens med en utbildning till kontaktsjuksköterska.  

 

6.10 Aktiva överlämningar  

Förslag till insatser nationellt: 

• Ta fram och implementera förtydligade rutiner för aktiva överlämningar av vårdansvar 
mellan vårdgivare som träffar barncancerpatienter, med särskilt fokus på överlämning 
mellan barn- och vuxenvård. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Insatser ska i första hand ske på nationell nivå. 

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För 
att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara 
aktiva. En aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt 
och skriftligt, med nästa instans. Den som aktivt har överlämnat en patient, har fortsatt ansvar till 
dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. 

Mottagande instans kan finnas inom specialistvård, primärvård eller kommunal vård, exempelvis 
en ny namngiven kontaktsjuksköterska eller en rehabiliteringsansvarig. Byte av ansvarig 
vårdgivare ska tydligt framgå i patientjournalen och i patientens ’Min vårdplan’. 

Inom barncancervården har arbete med aktiva överlämningar och ’Min vårdplan’ kommit olika 
långt i olika regioner.  
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7. KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

7.1 Kompetensförsörjning läkare 

Förslag till insatser nationellt: 

• Gör en nationell översyn av 

• rekryteringsbehovet av läkare till barnonkologin 

• behovet av att samordna utbildningen av barnonkologer, för att uppnå en hög 
och jämnt fördelad kompetens över hela landet 

• utbildningen av de barnläkare som inte arbetar på barnonkologiskt centrum, men 
som på hemortssjukhus har ett lokalt ansvar för barnonkologiska patienter.   

Förslag till insatser regionalt: 

• Tillsätt fem regionala ST-block inom barnonkologi 

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 olika åldrar och alla organsystem. Då behandlingarna ofta är intensiva krävs 
dessutom omfattande kompetens vad gäller livsuppehållande behandling på intermediärvårdsnivå 
samt djupa kunskaper inom symptomlindring, palliativ vård och psykosocialt stöd. Idag botas 85 
procent av barn med cancer, och en viktig anledning till denna framgång är en mycket aktiv 
forskningsverksamhet, som omfattar flertalet barn som vårdas på våra barnonkologiska centrum 
idag. Av den anledningen krävs också en hög forskningskompetens hos barnonkologer på landets 
barncancercentrum. På grund av dessa kompetenskrav sägs ofta att det tar 10–15 år efter 
påbörjad ST-utbildning i barnonkologi innan man är tillräckligt erfaren för att bli självgående som 
barnonkolog. 

I Västra sjukvårdsregionen ansvarar idag elva barnonkologspecialister för alla barn med cancer 
och barn med mer avancerade icke-maligna blodsjukdomar. Detta är klart färre än vad som finns 
i andra delar Sverige. Dessa barnonkologer ska ta alla beslut runt vården av barn med cancer i 
regionen, driva forskning och utveckling inom området och dessutom upprätthålla administrativa 
positioner som chefläkare och andra chefspositioner. Av dessa är en fjärdedel över 60 år vilket 
gör att man inom kort behöver föra över en stor ackumulerad erfarenhet och kompetens till ett 
tillräckligt antal yngre kollegor. 

Vården på hemortssjukhus är av stor betydelse både för barn och för deras familjer. Det är därför 
mycket viktigt att det också på länssjukhusen finns lokalt ansvariga läkare för barn med 
cancersjukdomar. Detta ställer krav på barnonkologisk kompetens hos barnläkare i regionen, som 
visserligen inte behöver vara lika omfattande som för barnonkologer på centrum, men större än 
för barnläkare i gemen. Även för dessa lokalt barnonkologiskt ansvariga krävs utbildningsinsatser, 
som till viss del kan vara regionala (via möten eller praktik på centrum) men också nationella. På 
Barncancercentrum finns idag möjlighet för läkare från länssjukhus att genomföra 
vidareutbildning. Denna vidareutbildning behöver även erbjudas fortsättningsvis.  
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7.2 Kompetensförsörjning omvårdnadspersonal 

Förslag till insatser nationellt: 

• Gör en nationell översyn av 

• rekryteringsbehovet av sjuksköterskor och barn-/undersköterskor till 
barnonklogin 

• behovet av att samordna utbildning av sjuksköterskor och av barn-
/undersköterskor inom barnonkologi 

• utbildningen av sjuksköterskor och av barn-/undersköterskor som inte arbetar på 
barnonkologiskt centrum men som på hemortssjukhus har ett lokalt ansvar för 
barnonkologiska patienter. 

• Utred möjligheten att utveckla omvårdnadspersonalens roll för att göra tjänsterna mer 
attraktiva.  

Förslag till insatser regionalt: 

• Säkerställ möjligheter för betald vidareutbildning till barnsjuksköterska. 

Nationellt råder på många sjukhus en brist på omvårdnadspersonal, framförallt sjuksköterskor, 
som i sin tur leder till reduktion av vårdplatser. Detta problem finns på många håll även inom 
barnonkologin. För barnonkologins del (liksom för övrig högspecialiserad barnsjukvård) blir 
detta extra problematiskt, då vården även ur omvårdnadssynvinkel är komplex och 
kompetenskrävande, och ofta bara kan bedrivas på barnonkologisk avdelning, framförallt om 
barnen är mycket sjuka. 

Bristen på tillgång till specialistutbildade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och 
ungdom är ett problem inom VGR+ och behovet inom gruppen kommer att öka. Det finns 
också ett behov av en ökad andel barnundersköterskor, det vill säga vidareutbildade 
undersköterskor inom hälso- och sjukvård för barn- och ungdom. I nuläget finns det få 
utbildningsplatser och flera avdelningar inom VGR+ ger internutbildning till undersköterskor 
istället. För att kunna möta behoven är det viktigt att säkerställa möjligheter för både 
sjuksköterskor och undersköterskor att få betald vidareutbildning. 

Som på många arbetsplatser finns en viss personalomsättning på Barncancercentrum. I en 
verksamhet med lång upplärning kan detta vara sårbart då det ofta blir en lucka i anslutning till 
att en medarbetare slutar innan nästa medarbetare är på plats och är upplärd. I en enkät som fylls 
i av medarbetare som lämnar sin anställning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset signalerar ett 
flertal att hög arbetsbelastning och krav på extra arbetspass påverkat deras beslut att lämna 
Barncancercentrum. Dessutom nämns ofta undermålig löneutveckling efter vidareutbildning som 
ett skäl att byta arbetsplats. För barnsjuksköterskor finns möjligheter till tjänster med högre lön 
inom barn- och skolhälsovård i kommunens regi.  

Inom VGR+ finns ett stort behov av att öka den onkologiska kompetensen hos 
omvårdnadspersonalen. Det sker exempelvis genom ett välfungerande system med möjlighet för 
omvårdnadspersonal på länssjukhusen att auskultera på Barncancercentrum. Detta finansieras av 
Barncancerfonden. Den främsta vägen för att kompetensutveckla både sjuksköterskor och barn-
/undersköterskor är idag via de olika nationella barnonkologiska utbildningarna som anordnas av 
Barncancerfonden. 
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7.3 Kompetensförsörjning paramedicinsk personal 

Förslag till insatser nationellt: 

• Gör en nationell översyn av möjligheten till samordning av utbildnings- och 
kompetensutveckling för övriga professioner som är del av den barnonkologiska vården. 

• Utred hur viktiga nationella nätverk inom barnonkologin kan utvecklas och effektiviseras. 

• Definiera behovet av apotekare/farmaceuter inom barnonkologin. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Inventera och säkra tillgången och kompetensen hos paramedicinsk personal som är en 
del av den barnonkologiska vården. 

• Tillsätt resurser för farmaceut på Barncancercentrum inklusive beredande personal. 

Inom barnonkologi samarbetar många professioner och specialiteter runt det sjuka barnet. Inom, 
eller i mycket nära anslutning till, den barnonkologiska vården måste finnas, utöver 
omvårdnadspersonal och läkare, även kuratorer, psykologer, dietister, fysioterapeuter, 
lekterapeuter och skolpersonal i sjukhusskolan, med tillräcklig kunskap och erfarenhet för att 
möta barnens och familjernas psykosociala behov (se vidare avsnitt 5.1). Farmaceuter placerade 
på de barnonkologiska avdelningarna är också i ökande utsträckning en mycket värdefull 
kompetens. 

  

7.4 Handledning av personal 

Förslag till insatser nationellt: 

• Skapa en särskild satsning på att förbättra möjligheterna till handledning i grupp för all 
personal på samtliga barncancercentrum genom att   

• se över digitala lösningar för att tillgodose handledningsbehovet för personal på 
länsdelssjukhus  

• utbyta erfarenheter med andra områden med liknande behov, till exempel 
barnpsykiatrin 

• tillgodose behovet av kompetenta handledare på varje barncancercentrum.   

Förslag till insatser regionalt: 

• Initiera en särskild satsning för att ta fram en anpassad arbetstidsmodell för personalen på 
Barncancercentrum, som tillåter tid för handledning, återhämtning, reflektion och 
eftertanke. 

Vården av barn med cancersjukdom är ofta lång, och sträcker sig från månader till år. För de 
barn som får återfall i sin sjukdom kan kontakten bli mycket lång. Behandlingarna är ofta 
intensiva, med perioder av svåra biverkningar, och hela tiden finns oron för om barnet ska klara 
sig eller inte. För 15% av barnen och deras familjer besannas de värsta farhågorna, och man 
behöver ställa in sig på barnets död. Under hela denna ibland långa period, med rädslor och 
kriser och kanske bakslag, måste samarbetet mellan barnet, vårdnadshavare och vården fungera, 
och ett förtroende bibehållas. Detta kan i ibland vara både svårt och tungt för personalen. 
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För att kunna behålla medarbetare i verksamheten måste det finnas en välfungerande 
organisation för psykosocialt stöd till personalen, i första hand på de barnonkologiska 
avdelningarna. Nödvändigheten av handledning, som leds av handledare med rätt kompetens, 
enskilt eller i grupp, är uppenbar och väl dokumenterad för personal som arbetar med människor 
i kris, och borde vara en självklarhet för all personal som arbetar i barnonkologisk vård. 

På Barncancercentrum finns idag begränsade möjligheter att erbjuda medarbetarna psykosocialt 
stöd på arbetstid. Detta beror på brist på handledare och att möjlighet att avsätta tid för 
handledning för alla medarbetare saknas.  

För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna, minska den etiska stressen och 
ge möjlighet till återhämtning behöver det i första hand finnas tillräckligt med medarbetare för att 
utföra uppdraget. Tillgången på handledare behöver öka så att alla medarbetare kan erbjudas 
handledning i grupp. Det är också önskvärt att hitta en arbetstidsmodell som tillåter tid för 
återhämtning, reflektion och eftertanke.  

För att kunna utgöra det stöd och ge den professionella vård som våra patienter och närstående 
ska förvänta sig vid en barncancerdiagnos, krävs att det finns utrymme för reflektion, eftertanke 
och mikropauser under arbetsdagen. Detta bör vara schemalagt. 
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8. SAMORDNING MELLAN BARN- OCH VUXENVÅRD 

8.1 Långtidsuppföljning efter barncancer  

Förslag till insatser nationellt: 

• Utvärdera effekten av de första årens användande av vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer (samtliga åldersgrupper).  

• Skapa en nationell utbildningssatsning kring det nationella vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer riktad till personal vid: 

• barnonkologiska centrum 

• andra sjukhus som sköter barnonkologiska patienter 

• Försäkringskassan.  

• Skapa förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar innan 18 års ålder 
samt för överföring till vuxenvård genom att 

• fastställa basstandard för resurser vid uppföljningsmottagning för barn 

• tillsätta kontaktsjuksköterska/koordinator för långtidsuppföljning vid varje 
barnonkologiskt centrum 

• följa upp regional följsamhet till vårdprogrammet via registrering i 
kvalitetsregister. 

• Kartlägg befintliga rehabiliteringsmöjligheter för barn upp till 18 år, gällande både 
motoriska och neurokognitiva biverkningar  

• Genomför en utbildningsinsats för skolpersonal kring barn med motoriska och 
neurokognitiva biverkningar (vg se även avsnitt 5.7 och 10.1) 

• Skapa förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar från 18 års ålder 
genom att fastställa en basstandard för kompetens och resurser vid 
uppföljningsmottagning för vuxna  

• Skapa en nationell utbildningssatsning kring det nationella vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer riktad till personal vid: 

• vuxenvård som är mottagare av remisser för screeningundersökningar (exv. 
Bröstmottagningar, vårdcentraler) 

•  försäkringskassa och arbetsförmedling. 

• Permanenta det nationella nätverket för Uppföljningsmottagning för vuxna efter 
barncancer, t.ex. genom att skapa en arbetsgrupp för detta inom RCC. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Tillsätt resurser för att permanenta pilotprojektet med uppföljningsmottagningen för barn 
upp till 18 år vid Barncancercentrum. 

• Förstärk kompetensen och utvidga vårdteamet på uppföljningsmottagning för vuxna 
patienter (över 18 år), för att säkerställa adekvat omhändertagande efter barncancer. 

Uppföljningsmottagning barn - en verksamhet inom barnsjukvården 

Cancerbehandling i barndomen kan ge tidiga och sena biverkningar från ett flertal organsystem, 
till exempel nedsatt njurfunktion, hjärtpåverkan och neurokognitiv funktionsnedsättning. Sedan 
år 2016 finns ett nationellt vårdprogram (NVP) med rekommendationer för uppföljning av 
organfunktioner efter barncancer. I NVP betonas också vikten av psykosocial uppföljning med 
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bland annat möjligheter för ungdomar att diskutera sexualitet- och fertilitetsfrågor. Alla som 
överlevt barncancer ska också få en skriftlig behandlingssammanfattning med 
uppföljningsrekommendationer. Utifrån en etablerad engelsk modell föreskriver NVP fyra 
stycken riktade uppföljningsbesök, vid 13, 16–17, 18 och 25 års ålder. 

Syftet med det pilotprojekt som genomförts på Barncancercentrum har varit att etablera en 
strukturerad uppföljning upp till 18 års ålder av individer som behandlats för cancer i 
barndomen, i enlighet med NVP, samt att tillse att alla erhåller en skriftlig 
behandlingssammanfattning vid det avslutande läkarbesöket. Målet är att förbättra patientens 
kunskap om sin genomgångna behandling, eventuella hälsorisker och rekommenderade framtida 
screeningundersökningar samt att förbättra länsdelssjukhusens information kring 
toxicitetsuppföljning. 

I samband med att ett barn avslutar sin cancerbehandling upprättas en uppföljningsplan som 
beskriver den toxicitetsuppföljning som rekommenderas efter den specifika behandlingen. 
Patienten erbjuds tre nyckelbesök med läkare och sjuksköterska och får vid det sista besöket sin 
behandlingssammanfattning samt uppföljningsrekommendationer. 

Barncancercentrum har som första barnonkologiskt centrum i Sverige skapat en definierad 
funktionell mottagningsverksamhet för toxicitetsuppföljning under barndomen. Detta har 
inneburit en kvalitetssäkring av toxicitetsuppföljning efter barncancer i Västra Götalandsregionen 
i enlighet med gällande nationellt vårdprogram. För att implementera mottagningen, efter avslutat 
pilotprojekt, krävs resurser. 

Uppföljningsmottagning vuxna - en verksamhet inom vuxensjukvården 

Antalet vuxna som har behandlats vid Barncancercentrum i Göteborg uppgår för närvarande till 
cirka 2 000 personer >18 år, och varje år tillkommer ca 80 personer som fyller 18 år. 
Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer startade som ett projekt i november 2012 
och kunde permanentas 2017, som en följd av att det Nationella vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer publicerades 2016. Mottagningen har sedan 2017 
finansierats med medel via ordnat införande 2017. Då detta nu avslutas 2019 kommer 
Uppföljningsmottagningen att ingå i budgeten för Onkologkliniken Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Enligt förhandsbesked kommer därmed budgeten 2020 med stor 
sannolikhet att reduceras jämfört med tidigare. 

I nuläget har mottagningen kapacitet för 200 teambesök per år (inkluderande både nybesök och 
återbesök). Teambesöket, som innefattar läkare, sjuksköterska och kurator, har visat sig vara 
lyckosamt då patienten erhåller ett helhetstänk kring nuläge och framtida behov. Läkarna på 
mottagningen är huvudsakligen barnonkologer med specialkunskaper om sena biverkningar. 
Dessutom deltar till viss del onkolog med strålbehandling som specialitet, men ännu i relativt 
liten omfattning. Mottagningen har samarbete med endokrinmottagningen, med möten 1–2 
gånger per termin där gemensamma patienter tas upp. Det finns även ett gott samarbete med 
reproduktionsmedicin. 

Implementering av vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer 

Arbetet med att nå målet att erbjuda alla barncanceröverlevare >18 år minst ett besök på 
uppföljningsmottagningen pågår. Under 2019 har alla 25-åringar erbjudits ett besök och 
majoriteten varit på mottagningen. Samtidigt pågår uppsökandet av äldre barncanceröverlevare 
som inte varit på mottagningen. 
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Under tiden som uppföljningsmottagningen har utvecklats har det visat sig att patienterna har 
behov som inte är tillgodosedda. Detta leder till behov av satsningar för att minska riskerna för 
nya sena komplikationer, öka livskvaliteten för patienten och leda till ett meningsfullt och 
autonomt liv. 

Följande är en beskrivning av behov, som idag inte kan tillgodoses alls eller i mycket begränsad 
omfattning: 

• Patienter med neurokognitiva biverkningar av kirurgi, cytostatika och strålbehandling mot 
hjärnan har behov av neuropsykologisk utredning, inklusive utredning av arbetsterapeut 
med specialkompetens.  

• Rehabilitering vid neurokognitiva biverkningar samt vid hjärntrötthet.  

• Koordinering av insatser för studier och yrkesliv – Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, socialtjänst med mera, vid kognitiva svårigheter samt hjärntrötthet.  

• Psykosocialt stöd i form av utökat samtalsstöd för att bearbeta långtidsbiverkningarnas 
påverkan på livet.  

• Inbjudan till dialogmöten med olika specialiteter inom vården dels för att öka kunskapen 
om det nationella vårdprogrammet för uppföljning efter barncancer och dels för att 
möjliggöra för patienten att följas med screening för sena komplikationer.  

• Fysioterapeut, för undersökning och rehabiliteringsplan av patient med strålad kroppsdel 
med risk för sen komplikation på grund av snedbelastning. 

Det team som idag finns behöver således utökas med fysioterapeut och arbetsterapeut. Dessutom 
behövs utökad tid för onkolog och hematolog från vuxensidan. Behov finns också av 
neurologkompetens och psykiater. 

 

8.2 Insatser för tonåringar 

Förslag till insatser nationellt: 

• Utarbeta en handlingsplan för åldersanpassat bemötande av tonåringar med cancer där 
delaktighet, självbestämmande och överlämningar mellan barn- och vuxenvård särskilt 
beaktas.  

• Utred optimal vårdform för tonåringar och unga vuxna.  

Förslag till insatser regionalt: 

• Tillsätt en arbetsgrupp för att planera och genomföra ett pilotprojekt med yngre-enhet 
för cancervård, med utgångspunkt i tidigare utredning. 

Barnsjukvårdens anpassade vårdmiljö vänder sig i stor utsträckning till barn i yngre åldrar. De 
äldre barnen har också tillgång till ålderanpassade aktiviteter på vårdavdelning och 
lekterapi/pedagogiskt centrum men det finns övertygande kunskap om att denna åldersgrupp bör 
ha ett mer anpassat bemötande under sin vårdperiod än vad barncancervården idag kan 
tillgodose. Internationellt finns vid större barncancercentrum dedikerade vårdavdelningar för 
denna patientgrupp. 

Under åren 2010–2011 utreddes frågan om det finns behov av en så kallad yngre-enhet för 
cancervård för unga vuxna cancerpatienter i åldrarna 16–29 år i Västra Götalandsregionen. En 
arbetsgrupp bestående av läkare, sjuksköterskor, kurator och psykolog från Barncancercentrum, 
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Onkologen och Hematologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick av Regionalt 
cancercentrum väst uppdraget att utreda frågan. Arbetsgruppen kom under hösten 2011 med en 
rapport där det konstaterades att det finns medicinska vinster i samverkan över åldersgränser 
kring dessa patientgrupper. De föreslog att Jubileumskliniken startar en yngre-enhet med 
patienter mellan 18–29 år för att i nästa steg föra över ungdomar från 16 år till denna enhet. De 
föreslog också att all onkologisk och hematologisk verksamhet skulle slås samman vid denna 
enhet, med undantag för stamcellstransplantationer. Verksamheten skulle kräva nya arbetssätt för 
att möta den unga vuxna patientens behov. Den sammanställda rapporten överlämnades till RCC 
och efter möte med berörda verksamhetschefer och sjukhusdirektör föreslogs ett projektupplägg 
under 3 år med utvärdering innan enheterna och arbetssätt permanentades. 

Projektet rann dock ut i sanden på grund av att ingen tog uppdraget och arbetade vidare med det. 
Flertalet av de läkare som ingick i arbetsgruppen har antingen avslutat sina tjänster vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller bytt tjänster. 

För att kunna återuppta arbetet finns behov av att rekrytera engagerad personal med kunskaper 
inom området för att arbeta vidare med en plan för införandet av en yngre-enhet för cancervård 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 

8.3 Nationell samordning för samarbete med Försäkringskassan 

Förslag till insatser nationellt: 

• Utred hur Försäkringskassans bedömning av intyg för vård av allvarligt sjukt barn kan 
likriktas nationellt  

• Utred om Försäkringskassan har möjlighet att knyta specifika handläggare till 
mottagningar för långtidsuppföljning efter barncancerbehandling 

• Utred hur stödet i studier och arbetsliv kan förbättras för personer med förvärvade 
skador efter onkologisk behandling som saknar rätt till habilitering enligt nuvarande 
regelverk. 

• Utred hur personer som fått en svår förvärvad hjärnskada efter onkologisk behandling 
kan inkluderas i LSS-lagstiftningen, i syfte att skapa jämlika bedömningar oavsett 
kommuntillhörighet. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Insatser ska i första hand ske på nationell nivå. 

Införandet av intyget vård av allvarligt sjukt barn har varit helt nödvändigt för familjer med barn 
som drabbats av cancer. De ungdomar som fyllt 16 år var tidigare helt utanför 
försäkringssystemet. 

Systemet går i många fall stick i stäv med de rekommendationer som ges av den barnonkologiska 
vården. I de perioder där behandlingen så medger ska barnet kunna leva ett så normalt socialt liv 
som möjligt. För barnet innebär detta att delta i förskole- eller skolverksamheten utan att 
föräldern hela tiden måste vara med. Vårdnadshavare måste vara beredd på att kunna hämta hem 
barnet akut och kan därigenom inte förväntas vara i planerat arbete som regelverket säger. Detta 
blir möjligt endast för det fåtal vårdnadshavare som har så flexibla arbeten och arbetsgivare att 
detta upplägg kan fungera. De flesta barn och vårdnadshavare tvingas istället att stanna hemma 
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på heltid båda två, för att de inte skall mista sin ersättning. Det är inte det bästa för någon av dem 
och innebär en ojämlik situation mellan familjer beroende på vilket arbete vårdnadshavarna har. 

Det finns i dag cirka 9 000 vuxna barncanceröverlevare i Sverige, och i takt med att 
barncancerbehandlingen förbättras ökar antalet ständigt. 2/3 av dessa har långtidsbiverkningar av 
behandlingen varav 1/3 är svåra sådana. När det gäller långtidsuppföljningen i vuxenlivet efter 
behandling i barnaåldern är det många patienter med långtidsbiverkningar där ett närmare 
samarbete med handläggare på Försäkringskassan skulle minska behovet av omfattande intyg om 
handläggare kunde knytas till de mottagningar som skapats för långtidsuppföljning. Detta skulle 
innebära fördelar framför allt för individen men också för sjukvården och samhället. 

Ett flexiblare synsätt på intyget vård av allvarligt sjukt barn, överensstämmande med sjukvårdens 
rekommendationer, skulle förenkla för familjerna.  
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9. SAMORDNING MELLAN LANDSTING 

9.1 Nationell samordning av läkemedelsanvändning 

Förslag till insatser nationellt: 

• Tillskapa en gemensam, nationell, solidarisk finansiering av dyra läkemedel för barn med 
cancer. Finansiering bör kopplas till 

• beslut om behandling vid nationell MDK 

• rapportering via befintliga kvalitetsregister.  

Förslag till insatser regionalt: 

• Omorganisera ordnat införande i VGR så att även barn med cancer kan ta del av 
introduktionsfinansiering av nya cancerläkemedel. 

Det finns ett begränsat antal nyare läkemedel mot cancer som i dag har en klar indikation för 
barn. Ett exempel på sådana läkemedel är CAR-T celler, där ett nytt läkemedel nyligen blivit 
godkänt i Sverige. Sådana läkemedel med en klar barnindikation och som är förbi den fas där 
man kan prova läkemedel inom ramen för kliniska studier kommer att förskrivas kliniskt till 
enstaka barn. 

Systemet med finansiering av dessa dyra och sällan förekommande läkemedel har en del 
utmaningar som i förlängningen riskerar att skapa en ojämlik vård i Sverige. Detta eftersom 
behovet av behandlingarna kommer sporadiskt, när en patient med en viss typ av cancer och ett 
dåligt svar på ordinarie behandling, är i behov av nyare behandlingsalternativ. Sådana patienter 
förekommer ytterst oregelbundet och kan drabba enstaka förvaltningar mycket hårt ekonomiskt. 

En möjlig väg framåt vore att skapa en solidarisk finansiering nationellt av nyare läkemedel för 
barn med cancer. Det går relativt enkelt att beräkna hur stort antal barn i Sverige som kan 
komma att få behov av dessa behandlingar under ett år, och lägga finansieringen på nationell 
nivå. Detta skulle också möjliggöra för patienter från mindre förvaltningar att få samma tillgång 
till nyare läkemedel som barn från storstäderna och skapa förutsättningar för en jämlik vård över 
hela Sverige. En möjlighet vore också att knyta användandet av resurser från en nationell pott till 
ett rapporteringskrav till kvalitetsregister. 

Den strukturerade process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i 
sjukvården i Västra Götalandsregionen, kallas ordnat införande. Ny och resurskrävande 
läkemedelsbehandling kan nomineras för särskild introduktionsfinansiering. Processen utgår från 
den etiska plattformen för prioriteringar och syftet är att uppnå en rättvis, jämlik och effektiv 
vård. I samband med beslut om att ett nytt läkemedel eller en ny behandlingsmetod ska införas i 
hälso- och sjukvården avsätts medel för de extra kostnader som införandet förväntas innebära för 
berörda verksamheter.  

Två gånger per år kan ansökan göras om särskild introduktionsfinansiering för att börja använda 
ny resurskrävande behandling. Bland de kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna nominera 
ett läkemedel gäller att läkemedlet inte får vara infört i rutinsjukvård i regionen på nominerad 
indikation, det ska finnas ett vetenskapligt underlag för att ta ställning till patientnyttan och de 
årliga merkostnaderna i regionen ska uppgå till minst 2 mnkr om införandet ska ske på en 
vårdnivå.   
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Detta förfarande är av många skäl problematiskt när det gäller introduktionsfinansiering av nya 
läkemedel för barn med cancer och det har i praktiken nästan aldrig kunnat användas i VGR.  
De flesta nyare cancerläkemedel har inte prövats i studier på barn under 18 år, även om de 
fungerar även på barnaårens tumörer. Det kan gälla sjukdomar som ses i alla åldrar, där 
läkemedlet är verksamt i alla åldrar men där studier på barn saknas. Oftast försöker 
läkemedelsföretagen undvika prövningar på sällsynta sjukdomar som barnaårens 
cancersjukdomar alltid är och i stället satsa på studier som kan resultera i ett godkännande av 
läkemedlet vid en mer utbredd cancerform, som till exempel prostatacancer eller lungcancer. Det 
finns därför sällan ett tillräckligt vetenskapligt underlag enligt den definition som används i 
Sverige idag. För de fåtal läkemedel där det finns en godkänd indikation för barn är den årliga 
kostnaden sällan högre än 2 mnkr, eftersom det endast finns något enstaka barn som är i behov 
av läkemedlet.  

Konsekvensen av detta blir att många läkemedel som i dag får introduktionsfinansiering inom 
vuxenonkologin används framgångsrikt på barn inom regionen, men utan någon 
introduktionsfinansiering. Resultatet blir ökade läkemedelskostnader för förvaltningarna, som har 
svårt att hantera dessa kostnader. 

 

9.2 Nationell samordning av läkemedelssystem och 

läkemedelskompetens inom barncancervården  

Förslag till insatser nationellt: 

• Utöka det nationella regimbiblioteket till att även omfatta regimer för barncancer. 

• Förstärk multidisciplinära nätverk för läkemedelsfrågor inom barnonkologin. 

• Definiera behovet av apotekare och/eller farmaceuter inom barncancervården. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Tillsätt tillräckliga resurser för att apotekare på Barncancercentrum ska kunna stötta 
länssjukhusen i sin tjänstgöring. 

Barncancerbehandling består i stor utsträckning av cytostatika som är högriskläkemedel, både för 
patienten, då det är läkemedel med smalt terapeutiskt fönster, och för personalen då det innebär 
en arbetsmiljörisk. Idag sker det mesta av ordinationerna av läkemedel elektroniskt. Inom 
onkologin finns specifika elektroniska system för att hantera cytostatikaordinationer (till exempel 
Cytodos och Cytobase). För att stödja systemen finns förifyllda ordinationer (regimer/mallar) 
med bakgrundsinformation som byggts upp lokalt för varje barncancercentrum. 

Nationellt finns ett regimbibliotek för kompletterande information om cytostatikaregimer till 
vuxna samt ePed (Erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel). Internationellt har 
arbete gjorts för att studera implementeringen av elektroniska system inom barnonkologin samt 
utarbetade riktlinjer för hur systemen bör vara konstruerade. 

Idag finns ett varierande behov av komplettering av de lokala systemen för fullständig 
implementering av elektroniska ordinationssystem. Dessutom bör en valideringsprocess för 
nuvarande regimer implementeras. En nationell samordning av befintliga barnonkologiska 
regimer via det så kallade nationella regimbiblioteket skulle bidra till lika lösningar vid alla 
barncancercentrum och därigenom lika vård i hela landet med ökad patientsäkerhet, samt ge stora 
samordningsvinster. 
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Farmaceuter finns på vissa barnonkologiska centrum. De komplicerade läkemedel och 
multifarmaci som behövs för barn med cancerbehandling samt den snabba utvecklingen inom 
läkemedelsindustrin gör att denna kompetens behövs för säkrare vård. 

Med en nationell och global ökning av restnoterade läkemedel som är specifika för 
barnonkologin finns ett ökat behov av nationell samordning av läkemedelsfrågor. Därutöver 
finns samma behov av kompetens kring vilka läkemedelsberedningar som kan ges i nasogastrisk 
sond, interaktioner, förekomst av dyra specialläkemedel vid akuta behov med mera. Det finns 
goda förutsättningar för en sådan nationell samordning via barnonkologins nätverk för läkare, 
sjuksköterskor och farmaceut, men det kan förstärkas till multidisciplinär samverkan för 
läkemedelsfrågor. 

I Västra Götalandsregionen behöver kopplingen mellan ett nationellt regimbibliotek, Cytobase 
och Framtidens vårdinformationsmiljö säkras. 

 

9.3 Riktlinjer kring nationella vårdenheter – protonstrålning 

Förslag till insatser nationellt: 

• 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, t.ex. i form 
av sjukvårdspersonal med barnkompetens. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Tillsätt resurser för en koordinator som samordnar och håller kontakten med patient och 
mottagande enhet, före och under strålbehandling vid Skandionkliniken. 

Skandionkliniken är Nordens första klinik som erbjuder behandlingar med protonstrålning. 
Denna form av strålning är skonsammare än konventionell strålning med fotoner. 
Omkringliggande vävnad skadas mindre och detta är extra viktigt hos hjärnan och nervsystemet 
som är under utveckling hos yngre barn. Kliniken drivs och ägs av Sveriges sju regioner och är 
placerad i Uppsala, i anslutning till Akademiska sjukhuset. Verksamheten i sin nuvarande form 
startade 2015. All sjukvård som behövs i anslutning till strålningen sker på Akademiska 
barnsjukhuset. 

2018 strålbehandlades ett 50-tal barn i Uppsala, varav cirka 15 från VGR. De flesta spenderade 
sex veckor i Uppsala tillsammans med hela eller delar av sin familj. Erfarenheten säger att dessa 
familjer behöver mycket stöd under denna period. Antalet ökar och sannolikt kommer antalet 
patienter som behöver strålbehandling i Uppsala att dubblas inom några år. 

Idag är förutsättningarna olika gällande vilka resurser som hemlandstingen bekostar. 
Reseersättning och matersättningar varierar till exempel mellan landstingen. I Västra 
Götalandsregionen behövs ett tillskott av resurser för att i framtiden klara av att koordinera 
patienter som ska genomföra sin strålbehandling vid Skandionkliniken, särskilt då antalet barn 
som behöver protonstrålbehandling förväntas öka. 
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10. BEHOV AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP OCH 

NATIONELLA VÅRDPROGRAM  

Förslag till insatser nationellt: 

• Utred behovet av ytterligare nationella vårdprogram inom barnonkologin. 

• Utred lämpliga sätt att komma till rätta med problem kring t.ex. tid till analyssvar eller tid 
till rehabiliteringsstart. Standardiserade vårdförlopp motsvarande vuxenonkologin 
bedöms inte vara lämpligt på barncancerområdet. 

Förslag till insatser regionalt: 

• Ge i uppdrag till Regionalt cancercentrum väst att stödja arbetet med en 
processbeskrivning av barnonkologin i VGR+. 

För flertalet sjukdomstillstånd inom barnonkologin finns nationella eller internationella 
behandlingsprotokoll. Dessa är samlade på den nordiska barnonkologiska föreningens hemsida. 
Ett stort antal riktlinjer och rutiner för barnonkologisk vård finns också åtkomliga på 
Barnläkarföreningens hemsida. Däremot finns det bara ett formellt nationellt vårdprogram; 
Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer. 

I VGR+ följs de protokoll och rutiner som är framtagna, både på centrum och länssjukhus och 
det råder en regional samsyn på hur behandling och omvårdnad ska genomföras.  

Mellan de sex barncancercentrumen finns upparbetade kontakt- och samarbetsytor. Nationella 
multidisciplinära konferenser (MDK), protokoll och rutiner vid behandling är alla exempel på 
befintligt samarbete kring kunskapsstyrning. Ett första steg mot tydligare kunskapsstyrning är 
rimligen ytterligare vårdprogram snarare än införande av SVF, då åtgärder kring förkortning av 
väntetider inte anses behövligt. 

I VGR+ har en processbeskrivning påbörjats för att tydliggöra behandlingsansvaret mellan 
Barncancercentrum och länssjukhusen. I denna framkommer patientens väg mellan vårdgivare 
och vem som gör vad i olika delar under den långa behandlingstiden. Detta samarbete är inget 
som är reglerat i detalj genom avtal idag.  

För att kvalitetssäkra den befintliga och framgångsrika samarbetsformen och fastställa vilka 
ledtider som ska gälla, behövs en fortsatt utveckling av befintlig beskrivning. 
Processbeskrivningen skulle kunna utgöra underlag för ett vårdprogram på en övergripande nivå. 
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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.  
 

 

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.rccvast.se 

 

 


