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Det barnonkologiska teamet i förändring

En tilltagande komplexitet ställer högre krav på organisationen, vi får
inte ge upptanken på att på hela teamets delaktighet och förståelse
för patientens sjukdom och situation.

Underläkare

Apotekare
Kontaktsjuksköterska

Kurator

Nya tillskott till teamet runt patienten frigör läkartid och löser
uppgifter med större precision och patientsäkerhet än tidigare.

Forskningssjuksköterska



Uppföljning efter barncancer, en ny mottagning

I barncancersatsningen ingår i hela Sverige en satsning på uppföljningsmottagning efter
barncancer, för personer under 18 år, så kallas denna mottagning ”nyckelmottagning”.

Barn och ungdomar som behandlats för cancer kallas vid 13, 17 och 18års ålder till
barnonkologen för ett besök med annat fokus än tumörkontroller och biverkningar.

Nyckelmottagningen inträffar vid viktiga brytpunkter i den unga människans liv som
pubertet och övergången till vuxenliv. Familj, skola, fritid och relationer är i fokus
vidbesöket.
Nyckelbesöket vid 18år är en aktiv överföring till vuxenvården.

Besöken blir även en avstämning att planerade tumörkontroller är utförda och att SALUB-
registret är komplett så att aktuellt överlevnadspass kan överlämnas och en aktiv
överföring till vuxensjukvården möjliggörs.



Kontaktsjuksköterskor i barnonkologin

Sjuksköterskor med tidigare ”barnonkologansvar” på regionsjukhusen omdefinieras med
tydligare arbetsbeskrivning till ”kontaktsjuksköterskor” och uppdraget fördelning mellan
öppen och slutenvård.

Målet är att på mindre sjukhus ha en sjuksköterska i öppenvård som är
kontaktsjuksköterska för barn med cancer motsvarande 10%, och på större sjukhus en
sjuksköterska i öppenvård och en i slutenvård motsvarande 10+10%

Vi hoppas att detta kan leda till bland annat; tydligare uppdrag och identitet, bättre
möjlighet till kontinuitet för patienter och familjer, smidigare aktiva överlämningar
samt till bättre möjligheter till vidareutbildning.



Tack för uppmärksamheten!Tack för uppmärksamheten!
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