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SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I  
BARN- OCH UNGDOMSONKOLOGI 
MED HEMATOLOGI 
 
Rekommendationer från BLF’s sektion, Pediatrisk hematologi och onkologi, 
PHO    
 
De här föreliggande rekommendationerna som utformats av BLF’s sektion, Pediatrisk hematologi 
och onkologi, omfattar utbildningen i barn – och ungdomsonkologi med hematologi. För 
utbildningen i barn- och ungdomsmedicin hänvisas till Svenska Barnläkarföreningens 
rekommendationer (www.blf.net). Rekommendationerna bygger dels på de av Socialstyrelsen 
(SOSFS 2008:17) uppsatta målen och inlärningsmetoderna, dels på tidigare erfarenheter av 
informell specialistutbildning i barnonkologi med hematologi, dels på de europeiska 
rekommendationer som under Union of European Medical Specialist (UEMS) sammanställts i 
European Training Programme in Paediatric Haematology and Oncology. 
 
Det tidigare gällande regelverket för specialistutbildning av läkare ersattes under 2008 med 
Föreskrifter och Allmänna Råd i Socialstyrelsens Författningssamling SOSFS 2008:17. 
Dessa finns utgivna i tryck men också tillgängliga tillsammans med uppdateringar på 
Socialstyrelsens och Barnläkarföreningens respektive hemsidor. Läkare som fått sin 
legitimation efter 1/7 2006 skall följa dessa regler i sin specialiseringstjänstgöring. 
SOSFS 2008:17 innehåller bestämmelser om specialiseringstjänstgöringens grunder och 
kvalitet, ansvar hos vårdgivare och verksamhetschef, handledning och dokumentation. Här 
anges vilka kompetenser som är mål för specialiseringstjänstgöringen. Författningen 
innehåller dels föreskrifter, dels allmänna råd. Föreskrifter har en starkare ställning och 
motsvarar ordet ”skall”, medan allmänna råd är att betrakta som rekommendationer som 
motsvarar uttrycket ”bör”. 
De medicinska specialiteterna är uppdelade i bas- och grenspecialiteter. Målbeskrivningarna i 
SOSFS 2008:17 omfattar hela utbildningen till specialist i grenspecialiteterna inklusive målen 
för utbildningen i basspecialiteten. Barn- och ungdomsonkologi med hematologi är grenspecialitet 
till barn- och ungdomsmedicin.  
 
Utbildningsgång 
Utbildningen börjar normalt med tjänstgöring inom barn- och ungdomsmedicin. Ofta växer 
intresset för subspecialiteten successivt fram under specialiseringstjänstgöring i 
basspecialiteten. Det är klokt att prova på barn- och ungdomsonkologi med hematologi under den 
tjänstgöring inom området som ingår i basspecialiteten. Enligt SOSFS 2008:17 kan 
specialiseringstjänstgöring i barn- och ungdomsonkologi med hematologi i begränsad utsträckning 
påbörjas inom ramen för utbildningen i basspecialiteten. Samtidigt anges under Utbildningsstruktur 
att barn- och ungdomsonkologi med hematologi utbildning kan påbörjas före, under eller efter 
utbildningen i basspecialiteten. Fast specialiseringstjänstgöring i form av block omfattande både 
bas- och grenspecialitet är eftersträvansvärt. Det är viktigt att en sådan utbildning i full utsträckning 
uppfyller alla medicinska kompetenskrav för både bas- och grenspecialitet samt kompetenskraven 
för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens och kompetens inom medicinsk vetenskap och 
kvalitetsarbete.  
 
Specialiseringstjänstgöringen innehåller huvudsakliga avsnitt/moment som tillsammans omfattar 
alla delmål för barn- och ungdomsonkologi med hematologi: 



Tjänstgöring inom barn- och ungdomsonkologi med hematologi 3 år där tjänstgöringen bör 
ske i en eller några få sammanhängande perioder. På de centra där hematologi ej bedrivs ska 
denna kunskap inhämtas på annat håll. Detsamma gäller även för centra som saknar 
stamcellstransplantationsverksamhet. I båda fall bör 3 månaders tjänstgöring vara normen. 
Dessa tjänstgöringar inkluderas i de 3 åren. Tjänstgöring i barnonkologi med hematologi 
som fullgjorts före påbörjande av grenspecialitetstjänstgöringen får inräknas, maximalt 12 
månader. Tjänstgöring inom angränsande specialiteter så som vuxenhematologi, infektion, 
vuxenonkologi inklusive strålbehandling, mm bör vara möjligt, maximalt 6 månader. Totalt 
kan dock aldrig mer än 12 månaders tidigare klinisk tjänstgöring samt randning inräknas.  
Forskning – se nästa sida. 

 
Tjänstgöring i Barn- och ungdomsonkologi med hematologi 
Tjänstgöringen inom barn- och ungdomsonkologi med hematologi skall utföras vid ett 
barnonkologiskt centrum. Under denna tjänstgöring bör följande delmål uppfyllas (se SOSFS 
2008:17):  

5.  Att behärska handläggningen av vanliga tillstånd inom icke malign hematologi hos barn och 
ungdomar såsom anemier, trombocytopenier och neutropenier. 

6.  Att kunna bedöma barn och ungdomar med histiocytoser, koagulationssjukdomar, 
immunbristsjukdomar och andra ovanliga icke maligna hematologiska sjukdomar samt att 
ha kunskap om komplikationer till kronisk blodtransfusion och dess behandling. 

7.  Att behärska handläggning av leukemi och lymfom hos barn och ungdomar samt deras akuta 
behandlingskomplikationer, att behärska utförandet av benmärgsaspiration och 
benmärgsbiopsi samt intratekal cytostatikabehandling, att ha kunskap om sena 
komplikationer till sjukdom och behandling.  

8.  Att behärska handläggning av barn och ungdomar med tumörer i centrala nervsystemet samt 
deras akuta komplikationer, att ha kunskap om sena komplikationer till sjukdom och 
behandling. 

9.  Att behärska handläggning av neuroblastom och njurtumörer hos barn och ungdomar, att ha 
kunskap om sena komplikationer till sjukdom och behandling.  

10. Att behärska handläggning av mjukdelssarkom och skelettumörer hos barn och ungdomar, 
att ha kunskap om sena komplikationer till sjukdom och behandling. 

11. Att behärska den understödjande behandlingen hos barn och ungdomar med cancersjukdom 
vid cytostatika- och strålbehandling samt att behärska akuta komplikationer vid sådan 
behandling, att ha kunskap om sena komplikationer till sjukdom och behandling. 

12. Att ha kunskap om allogen och autolog stamcellstransplantation hos barn och ungdomar 
samt att ha kunskap om immunsuppressiv behandling efter allogen stamcellstransplantation, 
att ha kunskap om sena komplikationer till sjukdom och behandling. 

   
Kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens inom medicinsk 
vetenskap och kvalitetsarbete (Delmål 13-21) 
Dessa delmål är gemensamma inom hela basspecialiteten barn- och ungdomsmedicin och bör 
vara uppfyllda under specialiseringstjänstgöringen till denna.  
 
Kommunikativ kompetens; mål: 

1. Att ha förmåga till dialog och en öppen kontakt med patienten och dennes närstående med 
respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i besluten samt att ha 
kunskap och respekt för transkulturella aspekter och mångfaldsaspekter såsom ålder, språk, 
etnicitet, sexuell läggning och religion samt genus. 

2. Att ha förmåga till kommunikation, såväl skriftlig som muntlig, med andra läkare och 
medarbetare samt med företrädare för allmänheten och olika samhällsinsatser. 

3. Att ha pedagogisk förmåga för att kunna undervisa patienter och närstående, andra läkare 
och medarbetare samt studenter. 

Ledarskapskompetens; mål: 



1. Att ha förmåga att handleda andra läkare och medarbetare samt studenter. 
2. Att ha förmåga att leda i samverkan och dialog med ett ledarskap som präglas av delaktighet 

och verksamhetsutveckling. 
3. Att ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration och regelverk samt 

om dess styrning för bästa resursutnyttjande. 
Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete, mål:  

1. Att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt.  
2. Att ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete. 
3. Att ha kunskap om hälsans bestämningsfaktorer och andra folkhälsoaspekter samt om 

metoder för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
 

Delmål 19: Att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt, kräver 
skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer. Detta kan 
innebära en ingående kritisk litteraturgenomgång eller eget kliniskt eller teoretiskt projektarbete. 
Det kan presenteras lokalt i tryckt form men också med fördel publiceras. Om ST-läkaren redan 
under specialiseringstjänstgöringen i barn- och ungdomsmedicin är inriktad på barn- och 
ungdomsonkologi med hematologi kan arbetet redan då planeras inom ett detta område. 
Formellt får 6 månaders tjänstgöringstid från forskarutbildning tillgodoräknas i ST utbildningen 
för basspecialiteten efter genomförd doktorsexamen (se SOSFS 2008:17, & kap,1§). Om detta 
ej utnyttjats under basspecialiteten kan det tillgodoräknas under grenspecialiteten.  

 
Handledning och kontinuerlig utvärdering 
ST-läkaren själv ansvarar för att kontinuerligt skriftligen dokumentera sina uppnådda delmål. 
För detta kan checklistor framtagna av Barnläkarföreningen vara ett stöd. Dessa är dock inte 
heltäckande för specialiseringstjänstgöringen. Dessa dokument tillsammans med kursintyg, 
intyg på vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete förvaras av ST‐läkaren inför ansökan om 
specialistkompetens. 
ST-handledare (övergripande handledare, huvudhandledare) ansvarar för att hjälpa STläkaren 
att planera utbildningen samt övervakar att den sker enligt målbeskrivning. SThandledare 
ska med handledarsamtal och med stöd av ovan nämnda dokument stödja, vägleda 
och aktivt informera sig om ST‐läkarens kompetensutveckling. ST-handledaren har att 
bedöma ST-läkarens kompetensutveckling och intyga uppnådd kompetens inför 
specialistansökan. 
Klinisk handledare (aktuell handledare under en avdelnings/mottagningsplacering) ansvarar 
för handledning och bedömning (underskrift av checklistor och feedbackinstrument) i det 
aktuella tjänstgöringsavsnittet. 
ST-studierektor ansvarar för stöd till verksamhetschef, ST‐läkaren och ST‐handledare när det 
gäller bl. a. planering av utbildningsprogram, introduktionsprogram och intern utbildning. 
ST-studierektor skall vidare verka för att ST‐handledare har handledarutbildning samt att det 
finns kliniska handledare inom alla tjänstgöringsavsnitt. 
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för ST‐utbildningen. 
 
Litteratur 
I samtliga delmål ingår litteraturstudier. Det finns inte något specificerat litteraturprogram 
utan ST-läkaren förutsätts inhämta litteraturkunskap fortlöpande i läroböcker, tidskrifter och 
databaser. Nedan anges några förslag till litteratur som ST-läkaren bör vara bekant med. Det 
finns ett mycket omfattande utbud av databaser och hemsidor utöver PubMed. 
Läroböcker: 
Cancer in Children: clinical management. 5th ed. (Oxford University Press).Paul Antoine Voûte, 
Ann Barrett, Michael C. G. Stevens, 2005 
Principles and Practice of Pediatric Oncology. 6th ed. (Lippincott Williams And Wilkins) Philip A. 
Pizzo, David G. Poplack (Editors), 2010 



Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood: Expert Consult: Online and Print [Kindle 
Edition]. 7th ed. David E. Fisher (Author), Stuart H. Orkin (Author), A. Thomas Look (Author), 
Samuel MD Lux (Author), David Ginsburg (Author), David G. Nathan (Author), 2008. 
Supportive Care of Children with Cancer: Current Therapy and Guidelines from the Children's 
Oncology Group. 3rd ed. (The Johns Hopkins Series in Hematology/Oncology) Arnold J. Altman 
(Editor), 2004. 
Late effects of childhood cancer. (Arnold Publication) Hamish Wallace (Author), David Green 
(Author), 2004. 
m. fl. 
Tidskrifter: 
Pediatric Blood and Cancer 
Blood 
Bone Marrow Transplant 
Journal Clinical Oncology 
m. fl. 
 
Kurser och möten 
ST-läkaren bör genomgå kurser och närvara vid större sammankomster/möten i barn- och 
ungdomsonkologli med hematologi. Dessa planeras av handledaren och ST-läkaren tillsammans. 
Med kurs menas här sammankomst i grupp med begränsad storlek där aktivt deltagande förutsätts. 
Med möte menas här större sammankomst inom fältet där varje deltagare inte primärt är aktiv. 
Dessa möten fyller en viktig funktion, dels som utbildningstillfälle, dels för ST-läkaren att knyta 
kontakter med kollegor och auktoriteter inom området. 
Rekommenderade kurser: 
• SK-kurser eller motsvarande IPULS-certifierade kurser i barnonkologi/hematologi. 
• Training courses som ordnas av den nordiska barnonkologiska och –hematologiska föreningen 
(NOPHO). Dessa täcker i ett rullande program väsentliga delar av barn- och ungdomsonkologi med 
hematologi och är obligatoriska. Se www.nopho.org. 
Samtliga av de tidigare nämnda delmålen 5-12 bör täckas av kurser. 
Rekommenderade möten: 
• Lokala/regionala utbildningsmöten – ST-läkaren bör delta i alla lokala/regionala 
möten. 
• Föräldrautbildning riktad på olika diagnosgrupper. 
• Nationella årliga utbildningsdagar i PHOs (Pediatrisk hematologi och onkologi) och VPHs 
(Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi) regi – ST-läkaren bör i möjligaste mån få delta 
varje år. 
• NOPHO och SIOP (Internationella barnonkolog organisationen) konferenser – minst 
ett nordiskt och ett större internationellt möte under utbildningstiden. 
 
Arbetsgrupp, granskare 
Gustaf Ljungman och Birgitta Lannering. Dessa båda är också f.n. utsedda att vara Socialstyrelsens 
externa granskare.  
Ansökningsförfarande 
Sammanställning av tjänstgöringen, påskriven av verksamhetschef, skickas till Socialstyrelsen för 
granskning och avgift betalas enligt anvisning på Socialstyrelsens hemsida. Enligt Anna Jacobsson, 
ansvarig för granskning och godkännande av vår grenspecialitet på Socialstyrelsen skall blanketten 
för de som är legitimerade efter 2006 användas även om man är legitimerad dessförinnan eftersom 
det rör sig om en helt ny grenspecialitet. Efter att Socialstyrelsen bedömt att ansökan är komplett 
skickas den vidare till de externa granskarna. Efter godkännande skickas sammanställningen till 
Socialstyrelsen som utfärdar intyg om behörighet. 


