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Nationella vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer

Aktuell information om långtidsuppföljning efter
barncancer med anledning av covid-19
Uppdatering 20 april 2020: Tillägg om riktlinjer från IGHG
Rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer
gäller så länge annat inte har beslutats. Det pågår i hela landet arbete med omprioriteringar för
att möta den uppkomna situationen med covid-19. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården
som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. I grunden
gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående riskgrupper och till allmänhet.
Syftet med detta dokument är ett ge stöd till dem som arbetar med långtidsuppföljning för vuxna
efter barncancer, samt till annan sjukvårdspersonal involverade i vården av denna patientgrupp.

Upp till 18 års ålder
Individuella bedömningar av risker för covid-19 för individer under 18 års ålder som genomgått
barncancerbehandling utförs på respektive Barncancercentrum.

Över 18 års ålder
Bakgrund

Under covid-19-pandemin hör vuxna individer som behandlats för barncancer av sig till landets
uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer för att få svar på om de tillhör en
riskgrupp för svår covid-19-infektion.
Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer (SALUB) har enats om att det
är rimligt att definiera de individer som genomgått lungtoxisk cancerbehandling under
barndomen, enligt det nationella vårdprogrammets definition, som riskgrupp. Dessa patienter
rekommenderas idag årlig influensavaccination samt att tillse fullgott skydd mot pneumokocker.
Individer med risk för funktionell hyposplenism eller med aspleni definieras också som
riskgrupp för allvarlig bakteriell infektion.
Barncancerbehandlingar som kan vara associerade med ökad risk för lunginflammation eller
allvarlig bakteriell infektion i vuxen ålder

Lungtoxiska behandlingar:







Strålbehandling mot lungor/mediastinum >10-15 Gy
Helkroppsbestrålning
Busulfan-Melfalan
Bleomycin
CCNU
BCNU > 600 mg/m2
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Lungkirurgi som har lett till nedsatt lungfunktion

Risk för funktionell hyposplenism:


Stråldos mot mjälte > 10 Gy

Riktlinjer från International Guideline Harmonization Group
Som komplement till ovanstående rekommendationer finns också internationella riktlinjer.
International Guideline Harmonization Group (IGHG) har i samband med covid-19-pandemin
tagit fram fyra olika riktlinjer som stöd till patienter som haft cancer som barn, tonåringar eller
unga vuxna. De handlar om vem som kan tänkas ha en högre risk att bli allvarligt sjuk om man
drabbas av covid-19, vad man bör tänka på för att skydda sig både rent allmänt men även för
den som kan ha en högre risk för allvarlig sjukdom samt vad man bör göra om man blir sjuk.
Här finns riktlinjerna: https://www.ighg.org/
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För nationella vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer,
Marianne Jarfelt, ordförande
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