
 

 

Rekommendationer för barn med cancer och deras familjer under 
Covid-19-pandemin 

Pandemin med det nya coronaviruset påverkar hela samhället och det är naturligt att känna 
stor oro för sig själv, sina närmaste och särskilt för ett barn med cancerdiagnos.  

För barncancervården i Sverige är det viktigt att prioritera säkerheten för 
barncancerpatienter och för vårdpersonal. Det gäller såväl risker för infektion samt att 
säkerställa genomförande av cancerbehandling och kontroller efter behandling. Inverkan på 
barnets och familjens hela livssituation behöver också vägas in. 

Barncancervården måste följa direktiv från myndigheter, regioner och sjukhusorganisation, 
samt väga in barnonkologisk högspecialiserad kompetens. Information från barnonkologer i 
norra Italien, samt andra nationella och internationella rapporter beskriver endast få 
konstaterade fall och då med lindrigt sjukdomsförlopp. Internationella rekommendationer 
för barncancerpatienter baseras på samma underlag som vi i Sverige har att tillgå dvs mycket 
begränsad kunskap och evidens.  

Myndigheter och regioners övergripande rekommendationer bör alltid följas och efterlevas 
liksom rekommendationer för specifika patientgrupper, såsom stamcellstranplanterade 
patienter, eller rekommendation för enskild patient från behandlande läkare.  

Efter sammanvägning av ovanstående rekommenderar PHO följande under Corona-
pandemin: 

1) Barn under aktiv cancerbehandling och 3 månader efter avslutad behandling med 
familj skall helt avstå från att träffa andra personer med infektionssymtom, även 
lindriga, och rekommenderas fråga efter sjukdomssymtom innan kontakter utanför 
hushållet. 

2) Kunskapsläget gällande risker vid sociala kontakter utanför hemmet (tex 
förskola/skola) är än så länge oklart varför entydiga övergripande rekommendationer 
ej kan inte ges. Rekommendationer för barnets sociala kontakter med friska personer 
utanför hemmet bör ske i samråd med behandlande läkare. 

3) I samband med vårdkontakter och behandlingstillfällen bör patienten vistas på 
enkelrum med endast en frisk förälder/vårdnadshavare, så långt det är möjligt.  

4) Om möjligt sker vårdkontakt per telefon eller som videobesök. 
5) Noggrann information till familj om att alltid kontakta och informera om 

infektionssymtom hos barn eller medföljande för anpassat mottagande enligt lokal 
rutin. 

6) Provtagning för SARS-CoV-V2 skall utföras enligt lokal riktlinje.  
7) Säkerställ utbildning och tydlig instruktion avseende skyddsutrustning för 

vårdpersonal enligt sjukhusets/klinikens rutin. 
8) Tillse att sjukhusets lokaler anpassas och möjliggör tillräckligt avstånd till andra 

personer dvs undvika trängsel. Det gäller såväl vårdytor som administrativa lokaler.  
9) Överväg digitala möten/ronder/konferenser när det är möjligt. 
10) Tillse plan för omställning av verksamheten och ökat behov av personal vid högre 

sjukfrånvaro. 
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