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Att i sydöstra sjukvårdsregionen verka för förlängd 
överlevnadstid och förbättrad livskvalitet hos vuxna som 
genomgått behandling för cancer i barndomen 

Uppföljningsenheten har en roll som kompetenscentrum för 
vuxna som haft cancerbehandling i barndomen, vårdgivare 
och andra samhällsaktörer

Uppföljningsenhetens uppdrag
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Bakgrund
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Femårsöverlevnad > 80%

11 000 överlevare i Sverige med medianålder 30 år

70% har någon form av senkomplikation

25% har en allvarlig/livshotande senkomplikation

Cancer hos barn och unga
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1513 levande personer som diagnostiserats med cancer < 18 
års ålder (1960-2019). Av dessa är ca 1000 nu i vuxen ålder.

Ca 500 barn 0-18 år som avslutat cancerbehandling och 
registrerats i SALUB (Svenska Arbetsgruppen för 
Långtidsuppföljning efter Barncancer)

Sydöstra sjukvårdsregionen
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Neurologiska och neurokognitiva biverkningar

Hjärtpåverkan

Hörsel

Njurpåverkan

Munhåla, tänder, salivpåverkan

Sekundär cancer

Sena komplikationer
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Endokrina biverkningar

Fertilitet

Blod, benmärg och immunsystem

Bröstkörtlar

Skelett, muskulatur och mjukdelar

Hud

Sena komplikationer forts
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Basstandard för Uppföljningsmottagningar för vuxna 
efter barncancer

Utarbetad av det nationella nätverket där samtliga 
uppföljningsmottagningar i landet är representerade

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter 
barncancer

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer -
RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Styrande dokument
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https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/langtidsuppfoljning-efter-barncancer/vardprogram/


18 år: 

Känna till UFE, veta hur man vänder sig dit samt bli 
remitterade dit

25 år eller äldre:

Muntlig och skriftlig information om diagnos, behandling, 
risk för sena komplikationer

Bedömning av uppföljningsbehov 

Rekommendation om lämplig uppföljning

Målsättning för uppföljningsenheten
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Uppföljning i enlighet med nationellt vårdprogram

Registrering i kvalitetsregister (SALUB)

Kunskapscentrum för patient, närstående, olika 
vårdinstanser samt andra aktörer, till exempel 
försäkringskassan

Återkoppling/kunskapsöverföring till barnonkologin

Målsättning forts
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Onkologiska kliniken Linköping – utrymme en dag per vecka

Digitala eller fysiska patientbesök

Första patienten - mars 2021

100 patienter hittills

Projektform till 30/9

RCC-finansiering

Praktiskt
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Förberedelsearbete Registeruppgifter

Journalkopior (vid behov)

Nationellt vårdprogram

Besök Anamnes

Information

Behovsanpassad kartläggning av organfunktioner

Uppföljningsrekommendationer muntligt och skriftligt

Praktiskt
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Läkare Charlotte Engvall, 50 %

Britt-Marie Holmqvist, ca 10-15 %

Laila Hubbert, ca 5-10 %

Sjuksköterska Kristina Cederqvist 80 %

Kurator/rehabkoordinator Annika Landewall, 20 % till 31/5

Neuropsykolog Erika Lund Ertzgaard, ca 10 %

Benjamin Lassebro, ca 10 %

Vårdadministratör Anna Pihlgren, ca 40 (?) %

Personal
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”Den fortsatta uppföljningen planeras efter patientens 
individuella behov. När det gäller kontroll av organfunktioner 
ska man i möjligaste mån remittera patienten till en annan 
vårdgivare (administrativ bevakningsfunktion)”

Hela Sydöstra sjukvårdsregionen – arbetssätt

”Alla UFE ska ha en koppling till ett specialistteam för 
cancerrehabilitering med kompetens för denna specifika 
patientgrupp”

Lokal- och personalsituation

Utmaningar
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Fyller ett behov

Kunskap behövs

– Enskilda individen

– Vårdgrannar

Bidra till fokus på uppföljning av sena komplikationer i stort 
inom cancervården

Glädjeämnen
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https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-
vard/kontaktkort/Uppfoljningsenheten-vuxna-efter-barncancer-
Onkologiska-kliniken/

1177 Vårdtjänster

UFEvuxnaefterbarncancerOnkKlinCKOC@regionostergotland.se

Telefon/telefonsvarare: 010-1039712

Välkomna att höra av er!

Kontakt

17

https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Uppfoljningsenheten-vuxna-efter-barncancer-Onkologiska-kliniken/
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Charlotte Engvall

charlotte.engvall@regionostergotland.se

0724-63 82 50

TACK!
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