
Barncancerområdet

”Barncancer är ett prioriterat område för regeringen inom ramen för 

arbetet med att stärka cancervården. Det 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, inte minst när det gäller långtidsuppföljning och 

kompetensförsörjning. Övergången till vuxenvården är också ett 

område som behöver stärkas.

I varje sjukvårdsregion finns ett barncancercentrum. Inom ramen för 

denna överenskommelse ingår ett antal åtgärder som syftar till att 

stärka verksamheterna vid dessa.”



Barncancerområdet- ÖK 2020

Nationellt arbete:

RCC i samverkan ska tillsätta och leda en nationell arbetsgrupp

• regional representation

• arbeta för barncancervård av hög kvalitet

• utgå från den rapport med analyser och förslag till åtgärder som 
barncancercentrumen tog fram under 2019

Arbetsgruppen ska ta fram en handlingsplan där insatserna utifrån 
rapporten prioriteras för året och nästkommande år.

RCC ska stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och 
erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning vid seneffektsmottagningar.



Arbete med insatser inom barncancer

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.
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Regionalt arbete



Processledare Barncancer – Britt-Marie Holmqvist
Processledare Uppföljningsenheten – Charlotte Engvall

Uppföljningsenheten: I april ca 100 besök

Kontaktsjuksköterska 

Nyckelbesök

Regionala ronder/behandlingskonferenser

Barnonkologisk bakjour

Uppföljning seneffekter innan 18 år, hjärntumörer, leukemier

Projekt från Jönköping med informations och kunskapsöverföring efter 
screening

Detta är RAG 

barnonkologi



”RAG barnonkologi”

Utmaningar/svårigheter: 

Få närvaro på möten ffa från länssjukhusen
Administrativt stöd (bokningar, sammankallningar, anmälningar)

Detta är RAG 

barnonkologi



https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/sydost/ansokan-barncasatsning-mall.pdf


