
 
Utbildning i barnonkologi för läkare 

Barncancerfonden finansierar årligen utbildningar för vårdpersonal som arbetar med barnonkologisk vård. 
Målsättningen med samtliga utbildningar är att via kunskap skapa en större trygghet hos personalen och 
därmed bidra till ett bättre omhändertagande av de barn och ungdomar som vårdas för cancer. Nu startar en ny 
kurs för barnläkare som arbetar med barnonkologisk vård. 

För vem?  
Läkarutbildningen i pediatrisk onkologi är en vidareutbildning som riktar sig mot specialistläkare och ST-läkare 
som arbetar med barnonkologisk vård på länssjukhus eller på ett regionalt cancercentrum. Det finns plats för 25 
deltagare och vi strävar efter en jämn geografisk fördelning över Sverige. Deltagare som planerar att delta i 
kursens alla fem seminarium (under 2-3 år) kommer att prioriteras. 

Kursens innehåll 
Kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper i barnonkologi och hematologi med fokus på klinisk handläggning, 
vilket ska främja ett säkert och högkvalitativt omhändertagande av barn och ungdomar som drabbas av cancer. 
Kursen bidrar även till att stärka samarbeten och nätverkande inom barnonkologi på nationell nivå.  
 
Följande fem övergripande ämnesområden kommer att belysas: 

- Leukemier och non-Hodgkins lymfom 
- Solida tumörer 
- CNS-tumörer 
- Understödjande behandling och långtidsuppföljning 
- Barnhematologi 

Undervisningen utgår från gällande internationella protokoll och nationella riktlinjer. Kursmålen uppfyller de 
inofficiella rekommendationerna för barnonkologisk profilering för specialister i allmän barnmedicin (Barnläkare 
med profil inom barnonkologi och hematologi). Kursen motsvarar även delar av de teoretiska delmål som gäller 
för subspecialiteten barnonkologi, för att kurserna ska kunna tillgodoräknas i ST-utbildning i barnonkologi.  
 
Genomförande 
Kursen är uppdelad på fem olika seminarier och ges i internatform på Hotel Bishops Arms i Strängnäs. Ett 
internat ges varje termin och vanligtvis pågår seminarierna från onsdag kl. 12.00 – fredag kl. 14:00. Inkvartering 
sker i enkelrum eller i dubbelrum. Ange gärna, i din ansökan, namn på kollega som du önskar dela rum med. 
 
Helhetsperspektivet kring barnonkologisk vård på universitets- och länssjukhus är en viktig aspekt i alla 
seminarier. Undervisningen utgår till stor del från gemensamma diskussioner kring patientfall. Inför vissa 
seminarier kan det bli aktuellt med förberedelser av egna fallpresentationer. Viss basal litteratur förväntas vara 
inläst före seminarierna. 

Kursavgift inkl. internatkostnad finansieras av Barncancerfonden. Övriga omkostnader (tjänstledighet, resor, 
litteratur) ombesörjes av kursdeltagarna själva. 

Kursledning 
Margareta Stenmarker - MD, barnonkolog och överläkare i Jönköping (margaretha.stenmarker@rjl.se)  
Torben Ek - MD, barnonkolog och överläkare i Göteborg (torben.ek@vgregion.se)  
Kirsti Pekkanen, specialistsjuksköterska och kursadministratör (kirsti.pekkanen@vgregion.se)  
 
För seminarierna ansvarar följande vårdplaneringsgrupper från BLF´s sektion för barnonkologi och hematologi: 
SBLG - Svenska Nationell läkarutbildning barnonkologi och hematologi barnleukemigruppen 
VSTB - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn 
VCTB - Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn 
SALUB - Svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer 
SVBRG - Svenska barnradioterapigruppen  
VPH - Vårdplaneringsgruppen för benign hematologi  
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Utbildning i barnonkologi för läkare 

 

Jag anmäler mig härmed till Utbildning i barnonkologi för läkare 

Seminarium 3 – CNS-tumörer 

Kursdatum: 15-17 november, 2023 

Undertecknad ansökan skickas senast 30 oktober till: kirsti.pekkanen@vgregion.se 
 
(Antagning medför automatiskt förtur till hela utbildningen omfattande 5 internat.) 

Namn  

Födelsedatum   

Nuvarande tjänst  

För utbildningen relevant 

bakgrund 

 

Arbetsplats  

Telefonnummer  

E-post OBS! skriv läsbart  

Önskar dela rum med  

Ort och datum  

Underskrift sökande  

Underskrift chef  

Namnförtydligande chef  
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