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INLEDNING 

Barncancer är ett historiskt sett välfungerande område och överlevnaden i barncancer ökar. Ny 
statistik visar att överlevnaden i barncancer är ca 85 procent. Men i likhet med vården och 
cancervården i övrigt står även barncancerområdet inför en rad utmaningar. 

Utifrån rapporten ”Utvecklingsområden inom barncancervården” som togs fram under hösten 2019 har 
2020 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner fokuserat på nationellt 
stöd till barncancerområdet samt uppföljning av barncancer. Länk till Överenskommelse 2020 – se kapitel 
5.2 Överenskommelse cancervård kortare väntetider 2020. 

Nationellt har det bildats en arbetsgrupp med företrädare från alla sjukvårdsregioner med fokus på att ta 
fram en handlingsplan med insatser för åren 2020 – 2022. Därutöver ska RCC stödja det regionala arbetet 
med att stärka och öka kvalitén inom barncancerområdet. Sammanlagt fördelas 80 miljoner mellan de sex 
sjukvårdsregionerna. RCC ansvarar för fördelningen inom respektive sjukvårdsregion. 

Under våren har rapporten diskuterats i syfte att skapa en samlad bild av insatserna samt undersöka vilket 
arbete som redan pågår i de olika regionerna. Ett första utkast till att prioritera när i tiden de olika 
insatserna bör utföras togs fram. Den nationella arbetsgruppen har delats in i mindre ”nätverk” vilka 
ansvarar för olika kategorier av insatser, exempelvis ”Uppföljningsnätverket”, ”Chefsnätverket” (bestående 
av bland annat sektionschefer och PHO, pediatrisk hematologi och onkologi) samt ”RCC-nätverket”. 
Nätverken ansvarar för grupper av insatser medan mer specifika frågor har lagts på enskilda regioner, 
exempelvis har RCC Uppsala/Örebro ansvarat för insatser relaterade till protonstrålning och 
Skandionkliniken. Den samlade prioriteringen kan läsas i själva handlingsplanen.  

Covid-19 har påverkat möjligheterna till utvecklingsarbete men trots detta är flera insatser redan 
påbörjade. I flera fall har insatser blivit framskjutna och några insatser som planerats för 2020 kan därför 
komma att behöva utföras under 2021. 

  

https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/overenskommelse-cancervard-kortare-vantetider-2020.pdf


  

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSLÄGET 

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 alla 
åldrar och alla organsystem. För att vårda det sjuka barnet arbetar många professioner och specialister 
tillsammans. Förslagen till insatser är kopplade till kompetensförsörjningsläget gällande läkare, 
omvårdnadspersonal, paramedicinsk personal samt kontakt- och konsultsjuksköterskor. Det finns också 
förslag på insatser som ska förbättra möjligheterna till handledning av all vårdpersonal. 

2020 Förslag till insats: 
 • Utred möjligheterna att tillsätta kontaktsjuksköterskor med barnonkologisk profil 

inom alla regioner i Sverige. För att möjliggöra detta behöver man: 
o utreda behov av kontaktsköterska inom barnonkologi och tydliggöra 

förhållandet till konsultsjuksköterska 
o stärka befintlig kontaktsjuksköterskeutbildning med barnsjuksköterskans 

kompetensområde 
o tillse att barnonkologisk sjuksköterskekompetens ingår i den nationella 

arbetsgrupp som driver utvecklingsarbetet kring kontaktsjuksköterskor och Min 
vårdplan. 

 

2021 Förslag till insats: 
 • 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 rekryteringsbehovet av läkare till barnonkologin. 

• 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 rekryteringsbehovet av sjuksköterskor och barn-/undersköterskor till 

barnonkologin. 

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

• 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. 

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

• Definiera behovet av apotekare/farmaceuter inom barnonkologin. 



 

 

• 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. 

 
 
 

  



  

 

KVALITETSFÖRBÄTTRING I VÅRDEN 

Förslagen till insatser ska bidra till en kvalitetsförbättring av vården. Förslagen kommer bland annat bidra 
till att barnen och deras familjer får bättre psykosocialt stöd samt att de barn som drabbats av en förvärvad 
hjärnskada erhåller en bättre uppföljning. Insatserna kommer också skapa förutsättningar för en 
kvalitetsförbättring i vården genom att utreda nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder, digitala 
patientöversikter, deltagande i kliniska studier, multidisciplinära konferenser och nationella expertronder. 
Även arbetet med att utveckla Min vårdplan för barncancer ingår. 

2020 Förslag till insats: 
 • 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. 

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

 

2021 Förslag till insats: 
 • 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. 

• 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. 

• 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. 

 

2022 Förslag till insats: 
 • Skapa förutsättningar för samordning mellan skola, kommun och sjukvård kring 

den individuella rehabiliteringsplanen. 

 
 
 

  



  

 

SAMORDNING MELLAN REGIONER 

Förslagen till insatser kommer att bidra till en bättre samordning mellan regioner gällande 
läkemedelsanvändning, läkemedelssystem och läkemedelskompstens. Vidare ges också förslag på insatser 
som ska bidra till en ökad kunskap om behandling med protonstrålning. 

2020 Förslag till insats: 
 • 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. 

• Skandionkliniken i Uppsala: 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. 

 

2021 Förslag till insats: 

 

• 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. 

 

  



 

 

SAMORDNING MELLAN BARN OCH VUXENVÅRD 

Vissa förslag på insatser ska bidra till en bättre samordning mellan barn- och vuxenvård. Bland annat ska 
insatserna bidra till en bättre långtidsuppföljning efter barncancer, både innan och efter 18-års ålder. 
Förslagen ska också skapa förutsättningar för bättre och mer aktiva överlämningar från barn till 
vuxenvård.  

2020 Förslag till insats: 

 

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

• Skapa förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar innan 18 års ålder 
samt för överföring till vuxenvård genom att: 
o fastställa basstandard för resurser vid uppföljningsmottagning för barn 
o tillsätta kontaktsjuksköterska/koordinator för långtidsuppföljning vid varje 

barnonkologiskt centrum 
o följa upp regional följsamhet till vårdprogrammet via registrering i kvalitetsregister. 

• 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. 

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

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

• 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. 

 

2021 Förslag till insats: 
 • 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 (exv. 

bröstmottagningar och vårdcentraler) 
o Försäkringskassan 
o Arbetsförmedlingen. 

• 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. 

• 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). 

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

 

2022 Förslag till insats: 
 • Genomför en utbildningsinsats för skolpersonal kring barn med motoriska och 

neurokognitiva biverkningar. 

• Utvärdera effekten av vårdprogrammet. 

• 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. 

 
 
 

 
 
 

  



 

 

BARNS OCH FÖRÄLDRARS EGNA ERFARENHETER OCH 
ÅSIKTER 

Förslagen till insatser ska bidra till att barns och föräldrars egna erfarenheter och åsikter om 
barnonkologiskvård omhändertas på ett strukturerat och jämlikt sätt. 

2022 Förslag till insats: 
 • 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. 

 

KARTLÄGGNING AV VÅRDPROCESSERNA 

I takt med ökad behandlingsintensitet vårdas i dag ett större antal barn vid barnonkologiska avdelningar på 
grund av svåra biverkningar. Det antal barn som är i behov av högspecialiserad vård ökar och där med 
ökar behovet av intermediärvård. Vidare visar forskningen att familjer ofta föredrar sjukvård i hemmet 
framför vård på sjukhus under olika skeden av sjukdom och även vid livets slut då vård i hemmet kan 
stärka vardagsliv, hälsa och barnets delaktighet vid långvarig och svår sjukdom utan ökade hälso- och 
sjukvårdskostnader. Förslagen till insatser nedan berör därför intermediärvård, hemsjukvård och palliativ 
vård. 

2020 Förslag till insats: 

 

• Definiera vad begreppet intermediärvård innebär inom barnonkologisk vård. 
 

2021 Förslag till insats: 
 • 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. 

 

  



  

 

BEHOV AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP OCH 
NATIONELLA VÅRDPROGRAM 

Förslagen till insatser ska utreda behovet av nationella vårdprogram inom barnonkologin samt upprätta 
eventuella problem kopplat till långa svarstider som kan ha betydelse för diagnosen och behandlingen.  

2021 Förslag till insats: 

 

• Utred behovet av ytterligare nationella vårdprogram inom barnonkologin. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


