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Bakgrund

• Nationella arbetsgruppen barncancer bildades inom ramen för satsningen på 

”Stärkt cancervård för barn och unga”.

• Gruppen har två representanter från varje RCC.

• Ordförandeskapet är delat mellan 

Karin Mellgren (RCC väst) och 

Christina Landegren (RCC syd)

• Arbetet för gruppen utgår från 2019 års analys och efterföljande rapport; 

”Utvecklingsområden inom barncancervården”.

• I rapporten presenterades 63 förslag på insatser. Förslagen är av varierande omfattning 

och komplexitet. 
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Ekonomi fördelning av medel ( vid start 2020) 

Satsningen (2020) 80 miljoner kr fördelades på 6 RCC = 13.33 miljoner per

RCC delas upp på två potter: 

• 11 miljoner till barncancer * 2, 33 miljoner till långtidsuppföljningen

* 2 miljoner till nationella satsningen    av barncancer samt övriga

rehabiliterande insatser.

- 0,5 miljoner till nationella insatser

( kvalitetsindikatorer)

2021-11-30 Namn | Sammanhang



Arbete med insatser inom barncancer 
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Nationellt 
arbete - NAG

Sjukvårdsregionalt 
arbete - RCC

Lokalt arbete - på det egna centrat

Här fattas beslut om finansiering av nationella 

insatser. Här rapporterar de olika nätverken 

regelbundet sitt arbete.

Regionala insatser finansieras från regionala 

potten, beslutas av RCC-cheferna. 

Lokala insatser finansieras från regionala 

potten, beslutas av RCC-cheferna i samråd 

med medicinska chefer och 

omvårdnadschefer. 



Nationella arbetsgruppens uppdrag 2021

• Påbörja implementering av prioriterade insatser i enlighet med den 

handlingsplan som togs fram och rapporterades under 2020.

• Verka för att utvecklingen inom barncancer kan följas upp med hjälp av 

kvalitetsregister.

• Stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om 

långtidsuppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar i samtliga 

sjukvårdsregioner.

• Stödja befintliga och nya nätverk som arbetar med insatser inom satsningen 

på stärkt cancervård för barn och unga samt långtidsuppföljning efter 

barncancer.
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Socialdepartementet 

SKR/

RCC i samverkan

Nationell 

arbetsgrupp

Chefsnätverket
Uppföljnings-

nätverket
RCC-nätverket

Karin Mellgren och Christina Landegren, Ordföranden 

Olivia Claesson, Processtöd

Regionala representanter från varje centra

Ordföranden för respektive nätverk

Kontaktpersoner

Hans Hägglund, Nationell samordnare

Helena Brändström, Ansvarig nationella arbetet 

Lena Ivö, Kommunikationsansvarig 

Karin Mellgren, RCC Väst 

(Ordf.)

Medicinska chefer,  

representanter för 

omvårdnadschefer

Cecilia Petersen, RCC 

Stockholm/Gotland (Ordf.)

Deltagare som arbetar med 

uppföljning efter barncancer, 

både upp till 18 år och efter 18 

år.

Christina Landegren, RCC 

Syd (Ordf.)

Processledare från respektive 

RCC.

Arbetsutskott
Karin Mellgren och Christina Landegren, Ordföranden 

Olivia Claesson, Processtöd

Stödjande RCC
RCC Väst

SALUB

Regionala processgrupper
PHO och underliggande 

grupperingar. UFM Sverige 

SAREB

Respektive RCC



Handlingsplanens huvudområden

• Kompetensförsörjningsläget 

• Kvalitetsförbättring i vården

• Samordning mellan regioner

• Samordning mellan barn och vuxenvård

• Barns och föräldrars egna erfarenheter och åsikter

• Kartläggning av vårdprocesserna

• Behov av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram

Inom de nationella arbetet finns 63 förslag på insatser. Förslagen är av varierande 

omfattning och komplexitet. 

2021-11-30 Namn | Sammanhang



Genomförda insatser fram till september 2021

Långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder

• 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.

Långtidsuppföljning efter barncancer från 18 års ålder

• 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.

Nationell samordning av läkemedelssystem och läkemedelskompetens inom 

barncancervården 

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

Nationell samordning för samarbete med Försäkringskassan och kommuner 

• Utred om Försäkringskassan har möjlighet att knyta specifika handläggare till 

mottagningar för långtidsuppföljning efter barncancerbehandling. 
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fort. Genomförda insatser fram till september 2021

Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling

• Inventera vilka resurser som behövs i respektive region för att möjliggöra tidiga insatser 

i enlighet med det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.

Långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder

• Kartlägg befintliga rehabiliteringsmöjligheter för barn upp till 18 år, gällande både 

motoriska och neurokognitiva biverkningar

Riktlinjer kring nationella vårdenheter – protonstrålning

• Inventera vilka resurser som behövs för att uppfylla basrekommendationerna, till 

exempel i form av sjukvårdspersonal med barnkompetens.

• Formulera basrekommendationer för omhändertagandet av barn och ungdomar som får 

protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala.

• Utvärdera de första årens verksamhet med strålbehandling av barn 

på Skandionkliniken.
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Kompetensförsörjningsläget

Pågående insatser:

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

o stärka befintlig kontakutreda behov av kontaktsköterska inom barnonkologi och 
tydliggöra förhållandet till konsultsjuksköterska

o sjuksköterskeutbildning med barnsjuksköterskans kompetensområde

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

• Gör en nationell översyn av rekryteringsbehovet av läkare till barnonkologin.

• Gör en nationell översyn av:

o rekryteringsbehovet av sjuksköterskor och barn-/undersköterskor till barnonkologin.

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

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

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

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

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

o tillgodose behovet av kompetenta handledare på varje barncancercentrum
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Kvalitetsförbättring i vården

Pågående insatser:

• Utred vilka konsekvenser nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder får för:

o etiska frågeställningar

o gränslandet mellan klinik och forskning

o resursåtgång och ekonomi

o omhändertagande av personer med identifierade genetiska riskfaktorer för cancer.

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

• Samordna införandet av Min vårdplan på barncancerområdet nationellt.
• Flytta barncancerregistret till INCA-plattformen och utveckla direktöverföring av kvalitetsdata från journalsystem 

till kvalitetsregister.

• Utöka kvalitetsregistret med dessa kvalitetsparametrar, samt PROM (Patient Reported Outcome Measures)/PREM 
(Patient Reported Experience Measures).

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

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

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

• Utred möjligheterna till avtal som reglerar de ekonomiska villkoren för vård utanför hemförvaltningen vid 
deltagande i kliniska studier på annan ort. Utred behovet av en nationell koordinator för dessa konferenser.

• Utred behovet av teknisk utrustning vid befintliga konferenslokaler.

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

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

Pågående insatser: 

• Utöka det nationella regimbiblioteket till att även omfatta regimer för 

barncancer.

• Förstärk multidisciplinära nätverk för läkemedelsfrågor inom barnonkologin.

• Tillskapa en gemensam, nationell, solidarisk finansiering av dyra läkemedel för barn 

med cancer. Finansiering bör kopplas till:

o beslut om behandling vid nationell multidisciplinär konferens.

o rapportering via befintliga kvalitetsregister
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Samordning mellan barn och vuxenvården

Pågående insatser: 

• Skapa förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar 

innan 18 års ålder samt för överföring till vuxenvård genom att:

o tillsätta kontaktsjuksköterska/koordinator för långtidsuppföljning vid varje 

barnonkologiskt centrum.

o följa upp regional följsamhet till vårdprogrammet via registrering i kvalitetsregister 

(del av insats planeras till 2022)

• Permanenta det nationella nätverket för Uppföljningsmottagning för vuxna efter 

barncancer, till exempel genom att skapa en arbetsgrupp för detta inom RCC.

• 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.
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Barns och föräldrarnas egna erfarenheter och 

åsikter

Planerade insatser 2022:

• Ta fram en nationell patientenkät för barnonkologisk vård samt stimulera användandet 

av resultatet i utvecklings- och förbättringsarbeten.

• Samordna arbetet kring PROM-enkäter (Patient Reported Outcome Measures) 

anpassade för barn.

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

barnkonventionen.
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Kartläggning av vårdprocesserna 

Pågående insatser: 

• Definiera vad begreppet intermediärvård innebär inom 

barnonkologisk vård.

Planerade insatser 2022:

• Utred hur många intermediärvårdplatser som behövs och hur dessa bör 

bemannas.

• 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.
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Behov av standardiserade vårdförlopp och 

nationella vårdprogram

Pågående insatser:

• Utred behovet av ytterligare nationella vårdprogram inom 

barnonkologin. 

Planerade insatser 2022:

• Utred lämpliga sätt att komma till rätta med problem kring till exempel tid 

till analyssvar eller tid till rehabiliteringsstart. Standardiserade vårdförlopp 

motsvarande
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Regional satsning,

organisation

2021-11-30 Namn | Sammanhang



Regionala satsningar

RCC Stockholm-Gotland Sammanfattning av arbetet under 2021
• Kompetensförsörjning (4:3) paramedicinsk personal. Projektledning för nationellt nätverk 

för läkemedelsfrågor inom barnonkologin med fortsatt sammankallande roll i arbete 
med bland annat regimbiblioteket. 

• Kontaktsjuksköterskor (4:4). Sex sjuksköterskor på 50% rekryterade. Sjuksköterskedrivna 
mottagningar för barn med leukemi och för uppföljningsmottagning är implementerade 
och utvecklas vidare. Kontaktsjuksköterskorna kommer att vara knuta till denna 
mottagningsverksamhet.

• Handledning personal (4:5). Handledning för läkargrupp har startats upp våren 2021 och 
fortsätter under hösten.

• Psykosocialt stöd (4:6). Förbättringsprojekt med alla hälsoprofessioner drivs under 
hösten 2021. 

• Kvalitetsregister – implementering av kvalitetsparametrar (5:2). Deltar i IPÖ-projekt 
Barncancer. 

• Kliniska studier (5:3). Deltar i nationellt nätverk för kliniska studier från kliniska 
studieenheten HOPE.
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fort. Regionala satsningar 2021

• Multidisciplinära konferenser (5:4). Strukturering och fastställande av rutiner gällande 
terapibeslut för samtliga barnonkologiska diagnoser pågår under 2021.

• Integrering av nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder i klinisk praxis (5:5). GMS-
projektet startat våren 2021 vilket innebär att alla nya barncancerpatienter erbjuds 
utvidgad molekylärgenetisk diagnostik vid diagnos. GMS Barn är del i uppbyggnaden av 
Precisionsmedicinsk centrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

• Digitala lösningar för Min Vårdplan och patientöversikter (5.6). Aktivt deltagande i 
nationellt arbete.

• Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling (5:7).
Multiprofessionella arbetsgrupper har påbörjat förbättringsinsatser och gemensamma 
workshops genomförs regelbundet med stöd av professionell facilitator med metodik för 
systematiskt förbättringsarbete. Regional inventering av rehabiliterings- och 
uppföljningsresurser genomförd (4.2).

• Förbättrade patientflöden (5:8). Förbättringsarbeten startade i alla multidiciplinära
diagnosgrupper där fler workshops hållits och arbetsgrupper bildade med stöd av 
professionell facilitator med metodik för systematiskt förbättringsarbete.
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fort. Regionala satsningar 2021

• Långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder (7:1) och efter 18 års ålder 
(7.2). Etablering av uppföljningsmottagning, s.k. nyckelmottagning, under 18 års 
ålder för strukturerad toxicitetsuppföljning under tonåren. Utbildning av läkare och 
sjuksköterskor i vårdprogrammet och kvalitetsregistrering.

• Aktiva överlämningar mellan barn- och vuxenvård (7.5). Rutindokument för 
överföring till neurologklinik upprättade. Rutindokument för överföring till 
hematolog- och sarkommottagningar under färdigställande. Förbättrad rutin av 
informationsöverföring mellan Barnonkologen och Barnhematologen.

• Hemsjukvård och palliativ vård av barn (9.2). Etablering av regionalt nätverk med 
hemsjukvårdens olika aktörer för förbättrat samarbete kring patienter boende i de 
perifera delarna av regionen.

• Behov av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram (10.0). Webb 
baserad utbildning framtagen ” Barn och Cancer - Skolsköterskans roll”, tar upp 
alarmsymtom och levnadsvanor. 
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fort. Regionala satsningar

Fortsatt arbete 2022
• implementering av kontaktssjuksköterskans arbete (4.4)

• implementering av de nya arbetssätt som utvecklats i strukturerat 

förbättringsarbete, både inom barnonkologisk-hematologisk specialitet och 

rehabiliteringsteam (4.6, 5.4, 5.7, 5.8)

• etablering av multidisciplinära mottagningar på uppföljningsmottagning för vuxna 

efter barncancer (7.2)

• fortsatt aktivt deltagande i de nationella arbetsgrupper som bildats (4.3, 5.2, 5.3, 

5.6)

• implementering av Min vårdplan (5.6)

• aktiva överlämningar till primärvård (7.5)

• implementering av det nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn (9.2).

• fortsatt samarbete med Caprim för utbildning av alarmsymtom (10.0).
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Fort. Kompetensförsörjning

Planerade insatser 2022:

• Gör en nationell översyn av behovet av att samordna utbildningen av barnonkologer, 

för att uppnå en hög och jämnt fördelad kompetens över hela landet.

• Gör en nationell översyn av utbildningen av de barnläkare som inte arbetar på 

barnonkologiskt centrum, men som på hemortssjukhus har ett lokalt ansvar för 

barnonkologiska patienter.

• Gör en nationell översyn av:

o utbildningen av sjuksköterskor och av barn-/undersköterskor som inte arbetar på 

barnonkologiskt centrum men som på hemortssjukhus har ett lokalt ansvar för 

barnonkologiska patienter.

• Gör en nationell översyn av:

o behovet av att samordna utbildning av sjuksköterskor och av 

barn/undersköterskor inom barnonkologi.

• Gör en nationell översyn av möjligheten till samordning av utbildnings- och 

kompetensutveckling för övriga professioner som är del av den barnonkologiska 

vården.
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fort. Kvalitetsförbättring i vården 

Planerade insatser 2022:

• 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.

• Utred evidensläget för neurokognitiv rehabilitering vid förvärvad hjärnskada efter 

cancerbehandling i barnaåren, till exempel i form av en rapport för statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering.

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

individuella rehabiliteringsplanen.
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Fort. Samordning mellan barn och vuxenvården

Planerade insatser 2022:

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

o barnonkologiska centrum

o andra sjukhus som sköter barnonkologiska patienter

o Försäkringskassan

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

o vuxenvård som är mottagare av remisser för screeningundersökningar (exempelvis 
bröstmottagningar och vårdcentraler)

o Försäkringskassan

o Arbetsförmedlingen

• 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.

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

• Genomför en utbildningsinsats för skolpersonal kring barn med motoriska och neurokognitiva
biverkningar.
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