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Nationella vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer 

 

Aktuell information om långtidsuppföljning efter 
barncancer med anledning av covid-19 

Uppdatering 14 januari. Borttagande av lungtoxiska behandlingar som isolerad riskfaktor för 
svår Covid-19 sjukdom.  

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. 

Socialstyrelsen har definierat riskgrupper för att utveckla svår Covid-19-sjukdom, se 

Uppdatering av tidigare rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att 

drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (socialstyrelsen.se). 

En del barncancerbehandlingar medför ökad risk för att utveckla några av de kroniska 

sjukdomar, t.ex. hjärt-lungsjukdomar, högt blodtryck och diabetes, som innebär ökad risk enligt 

socialstyrelsens rapport. Efter barncancerbehandlingar som innebär sådan ökad risk 

rekommenderas sedan tidigare regelbundna uppföljningar av organfunktioner i det nationella 

vårdprogrammet för Långtidsuppföljning efter Barncancer. 

Rekommendation 

Vuxna individer som behandlats för cancer under barndomen bör uppföljas enligt det nationella 

vårdprogrammet för Långtidsuppföljning efter Barncancer så att kroniska sjukdomar upptäcks i 

tid.  

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riskgrupper-uppdatering-1juni-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riskgrupper-uppdatering-1juni-covid19.pdf
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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 rekommendationer 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,  
Cecilia Petersen, ordförande 

 

https://www.ighg.org/

