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KOMPETENSKARTLÄGGNING INOM CANCERVÅRDEN I 
REGIONERNA STOCKHOLM OCH GOTLAND 2020 

 

INLEDNING 

I en den nationella kompetensförsörjningsplanen för cancervård fastställs att alla regionala 

cancercentrum i Sverige ska göra en årlig kartläggning av tillgänglig kompetens inom 

cancervården. Enkäten har riktats främst till chefer inom cancervård och nedan redovisas 

svaren på gruppnivå. Kartläggningen syftar till att ge en överblick av nuläget och synliggöra 

utmaningar och möjligheter inom kompetensförsörjning.  Återkopplingen från 

verksamheterna bidrar till arbetet som RCC Stockholm Gotland (RCC SG) gör för att utforma 

en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsstrategi.  

 

Enkäten skickades med mail till 75 verksamheter inom cancervård i regionerna Stockholm och 
Gotland. Enkäten besvarades av 48 verksamheter (64%) med över 150 kommentarer varav en 
del återges i presentationen nedan. En sammanställning görs efter varje fråga. 

 

 

1. SVAREN KOM FRÅN VERKSAMHETER INOM 

• ASIH 

• Barnonkologi  

• Kirurgi  

• Onkologisk slutenvård 

• Hematologisk slutenvård  

• Onkologisk öppenvård 

• Hematologisk öppenvård  

• Palliativ slutenvård  

• Patologi  

• Radiologi  

• Cancerrehabilitering 

• Strålbehandling 

• Primärvård 

• Kliniska prövningar 

 
 
 

2. ORGANISATORISKT FINNS VERKSAMHETERNA INOM: 

• Region Gotland  

• Region Stockholm  

• Stockholm Läns Sjukvårdsområde (SLSO)

• Ideell förening/Stiftelse  

• Privat verksamhet  

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/samverkan/nat_plan_kompforsorjning_11sep15_final.pdf
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3. FINNS EN KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR VERKSAMHETEN? 
 

 
 

Bland svarande på enkäten anger 62% (27) att verksamheten har en 
kompetensförsörjningsplan, 27% (12) att det är under utveckling och 11% (6) att man 
inte har en plan. Utifrån kommentarerna kan man tolka att det i regel finns en 
grundplanering men att det kan vara en utmaning att följa den p.g.a. till exempel hög 
personalomsättning. 
 

Exempel på kommentar: 
 
” kontinuerlig utbildning sker och vi har diskussioner kring framtida kompetensförsörjning” 

 

 

4. FINNS DET UTMANINGAR INOM KOMPETENSFÖRSÖRJNING I DIN 

VERKSAMHET? 

 

Här uppger 79% (34) att man upplever att det finns utmaningar, 16% (7) svarade nej och 

4% (2) kunde eller ville inte svara på frågan. Kommentarerna visar på en utmaning att 
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rekrytera personal med specifik kompetens inom sin specialitet. På grund av resursbrist 

upplevs det utmanande att kunna avsätta tid för en mer långsiktig planering av 

kompetensförsörjningen. Fler anger oro för kommande pensionsavgångar bland både 

sjuksköterskor och läkare, då det kan bli svårt att ersätta den kompetens som försvinner. 

Kompetens som eftersöks är: specialistsjuksköterskor och läkare inom onkologi och 
palliativ vård, patologer och biomedicinska analytiker. Man tar även upp behovet av att 
yrkesgrupper som psykiatriker och psykoterapeuter verksamma i cancervården borde få 
kompetens inom onkologi och kirurgi. 

 

Exempel på kommentar:  

” Den stora utmaningen är att vi ständigt går underbemannade, vilket gör det svårt att avsätta 
tid för personalen som oftast får gå in och täcka ”tomma” luckor.” 
 
”Säkerställa framtida kompetens inom uro- tarmterapi samt sexologisk kompetens, liksom 
sjuksköterske- och läkarkompetens kring seneffekter av barncancer.” 
 
” Utmanande att rekrytera specialistläkare till en utredningsenhet som inte tillhör någon specifik 
specialitet samt att rekrytera kompetenta kontaktsjuksköterskor” 
 
” Svår brist på specialister inom onkologi. Få sökande till tjänster.” 
 
” Uppdatering av nya behandlingsmöjligheter tex den revolutionerande immunterapin som 
primärvården 4konsekvenser av cancerbehandling, risk för recidiv…” 
 
” Svårt att hitta kvalificerad personal även till öppenvården, samt att kunna erbjuda den lön som 
krävs.” 
 
” Brist på utbildade forskningssjuksköterskor.” 
 
” Brist på erfarna onkologer slutar inom Regio Stockholm pga. mer attraktiva arbetsplatser t ex 
läkemedelsindustrin.” 
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5. ANSER DU ATT BUDGETERADE TJÄNSTER MOTSVARAR 
VERKSAMHETEN BEHOV?

 

Här svarade 47% (20) ja, 44% (19) nej och 14% (6) att man inte kunde eller ville svara. 

Det var en variation i svaren men sammantaget kan det tolkas som att det inte är främst 

antal tjänster som är utmaningen utan att det finns ett gap i specialistkompetens inom 

verksamheten som kan vara svår att tillgodose.   

 

Exempel på kommentarer: 
” Verksamheten har potential att utvecklas men det finns inte möjlighet inom nuvarande 
ekonomiska ramar.” 
 
” Utbildningsbudgeten skulle behövas justeras uppåt, många utbildningar finns på fastlandet 
vilket gör att kostnaden för mig som arbetsgivare blir mycket högre än själva 
utbildningskostnaden.” 
 
” Vi har för få överläkare och sekreterare. Det saknas dietist, kurator, psykolog, sjukgymnast 
och arbetsterapeut. Det finns inget utrymme för verksamhetsutveckling.” 
 
” Ser olika uti de olika verksamheterna r/t ersättningsnivå. Generellt bra men om ekonomin 
tillåtit hade vi utökat 1 tjänst på en av enheterna.” 
 
” Utveckling och vidareutbildning kan behöva åsidosättas. ” 
 
” Vi har fått ett tillskott såväl 2019 som 2020 men det skulle behöva skjutas till mer pengar för 
att möta den snabba utvecklingen inom området.” 
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6. ÄR VAKANSER EN UTMANING FÖR VERKSAMHETEN? 

 
 

Det var 63% (27) som svarade att vakanser var en utmaning för verksamheten och 38% 

(16) att det inte var det. Utifrån kommentarerna är det främst bristen på sjuksköterskor 

och fram för allt erfarna sjuksköterskor som ses som en utmaning inom verksamheterna.  

 

 

Exempel på kommentarer: 
 
” Vakanser finns. Svårt att rekrytera annat än nyexaminerade sjuksköterskor utan erfarenhet. 
Kompetensen inom specialiteten sjunker.” 
 
”Vakanser innebär såväl kortsiktiga som mer långsiktiga problem. Varje vakans innebär en 
kompetensförlust och sedan tar det tid och kraft att såväl nyrekrytera som att utbilda nya 
personer i vår komplexa verksamhet. Sedan uppstår glapp i bemanningen som är svåra att fylla.” 
 
”Bristen på sjuksköterskor inom slutenvården är en utmaning” 
 
” Svårt att rekrytera personer med rätt kompentens. Även ett lågt stanna kvar index i 
verksamheten de senaste åren” 
 
” Vakanser skapar en belastning på övriga delar av verksamheten och kan förorsaka längre 
svarstider.” 
 
” Ja, eftersom vi är en liten verksamhet med team som ofta består av olika professioner varav det 
bara finns en. Om dietisten blir sjuk har vi ingen dietist osv.” 
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7. ANGE ANTAL PENSIONSAVGÅNGAR INOM DE KOMMANDE FEM ÅREN I 

DIN VERKSAMHET 

Det var 96% (46) som svarade och inom de 14 verksamhetsområden som deltog ser 

pensionsavgångarna inom respektive yrke ut enligt nedan: 

 

• Läkare 29 pensionsavgångar 

• Sjuksköterska 38 pensionsavgångar 

• Undersköterska 32 pensionsavgångar 

• Arbetsterapeut 14 pensionsavgångar 

• Fysioterapeut 18 pensionsavgångar 

• Dietist 15 pensionsavgångar 

• Bland förväntade pensionsavgångar under övriga yrkeskategorier uppgavs 

vaktmästare, medicinsk sekreterare, samtalsbehandlare och kuratorer.  

 

 

8. ANGE ANTAL UNDER FORSKARUTBILDNING I DIN VERKSAMHET 

Här svarade 67% (32). 

• Läkare 23  

• Sjuksköterska 25 

• Under övriga yrkeskategorier uppgavs dietist och fysioterapeut.  

 

 

9. ANGE ANTAL DISPUTERADE I DIN VERKSAMHET 

Här svarade 77% (37). 

• Läkare 29 disputerade 

• Sjuksköterska 24 disputerade 

• Under övriga yrkeskategorier uppgavs musikterapeut.  
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10. FINNS INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYANSTÄLLDA? 

 
 

Här svarade 95% (41) att det fanns ett introduktionsprogram för nyanställda, 4% (2) att 

ett program var under utveckling. En verksamhet 2% anger att de inte har ett 

introduktionsprogram.  

 

 

 

11.  FINNS INDIVIDUELLA KOMPETENSUTVECKLINGSPLANER FÖR 

MEDARBETARE? 

 

 
 

En klar majoritet, 88% (38) svarade att det fanns kompetensutvecklingsplaner för 

enskilda medarbetare, 2% (1) svarade nej och 16% (7) att det var under utveckling. 

 

Kommentar: 
 
” Håller på att införa kompetensstegen samt pro-competens för ssk och usk 
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12. FINNS UTMANINGAR INOM SPECIALISTUTBILDNING FÖR LÄKARE OCH 

SJUKSKÖTERSKOR? 

 
 

Här angav 58% (25) av dom svarande att det fanns utmaningar, nej svarade 14% (6) och 

30% (13) att dom inte kunde eller ville svara på frågan. Utifrån kommentarerna är brist på 

tid och resurser att frigöra personalen för vidareutbildning en utmaning. 

 

Exempel på kommentarer: 
 
” Ja, generellt så innehåller båda specialistutbildningarna för lite kring bemötande av patienter och 
utbildning i kris och samtalsstöd. Ingen vård fungerar om inte personalen har denna kunskap.” 
 
” För kirurger: Tillräcklig operationsvolym och träning i förhållande till jourarbete.  
För sjuksköterskor: Hög personalomsättning, svårt att få personal att stanna inom 24/7 vården. 
Sjukhuset har dock en bra inställning till vidareutbildning för sjuksköterskor av typen 
specialistutbildning och ger bra villkor.” 
 
” Lyckas inte få med primärvårdens specialistutbildningar för sjuksköterskor i förvaltningen 
VUB program då sjukhusledningen valt att prioritera annat. Det saknas plan och budget för 
följande spec. utbildningar i primärvården trots att funktion och tjänster inrättats sedan 10 år: 
Diabetes, hjärtsvikt, inkontinens, Levnadsvanor, demens, Astma/KOL, rökavvänjning.” 
 
” Det är många läkare som behöver passera och få strålutbildning och det är ont om kompetenta 
specialister att handleda samt att det tar mycket resurser från verksamheten.” 
” För få röntgensjuksköterskor utbildas/många hoppar av utbildningen. Kommer bli brist i 
framtiden.” 
” Vi skulle önska fler specialistutbildade inom en av verksamheterna men har svårt att stötta en 
sådan utveckling rent ekonomiskt men vi jobbar för det. Knepigt att förutsättningarna är olika 
beroende på huvudman.” 
” Lång randning på annan ort vilket gör att vissa väljer att flytta och ej återvända.” 
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13.  HAR NI ÄNDRAT ARBETSSÄTT FÖR ATT FRIGÖRA 

SJUKVÅRDSRESURSSER UNDER SENASTE ÅREN?  

 
Nya arbetssätt testas eller har införts enligt 67% (28) av de som svarade, 21% (9) svarade 

nej och 12% (5) att det var under utveckling. Trots en ofta ansträngd arbetsmiljö visar 

kommentarerna till frågan att det finns en kreativitet och engagemang i att ta fram nya 

arbetssätt för att utveckla vården och förbättra arbetsmiljön samt en oro för val av 

prioritering. 

 

Exempel på kommentarer: 
 
” Vi samarbetar med övriga professioner inom och utanför sjukhuset för att inte överlappa 
varandra för mycket i patientarbetet samt öka effektiviteten för rehabilitering av patienter. Jobbar 
också med att utbilda personalen i psykosocialt omhändertagande så att inte alla patienter behöver 
komma till vår enhet.” 
  
” Vi hade svårt att bemanna avdelningen med endast specialistutbildade sjuksköterskor. Nu har 
vi en mix med specialistutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor och det har lyft vår 
specialiserade avdelning kompetensmässigt.” 
 
” Samordnat administrativa uppgifter. En sekreterare fick gå tillbaka till sin tjänst som 
undersköterska.” 
 
”Fler digitala möten och subspecialisering” 
 
” ERAS vårdprogram för bättre perioperativt omhändertagande av patienter som genomgår 
planerad kirurgi. Inskrivningslounge för planerad kirurgi.  
Poliklinisering av de operationer som går att göra som dagkirurgi 
Traineeprogram för sjuksköterskor. Utveckling av kontaktsjuksköterskefunktionen inkl. 
införande av SVF och SVF koordinatorer, införande av vårdplan mm. Har förbättrat 
omhändertagande för cancerpatienter. 
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 MDK för urologisk cancerkirurgi har utvecklats efter modell av MDK tex vid kolorektalcancer. 
Införande av robotkirurgi vid ffa rektal cancer, njurcancer och prostatacancer.  
Införande av ablationsteknik vid behandling av metastaser tex i lever, lunga, pankreas och 
njure.” 
 
” Arbetar papperslöst - bättre strukturerad schemaläggning – remissprioritering” 
” Forskningen får stå tillbaka eftersom vården är så slimmad och pressad av personalbrist att de 
inte hinner med forskningen längre.” 
 
” Kompetensväxling från röntgensjuksköterskor till undersköterskor, t ex sätta PVK, ge 
ultraljudskontrastmedel, sätta syrgas.” 
 
” Webbokningar av alla provtagningstider samt många tider till sjuksköterskorna och några färre 
till läkare. Nivågrupperat patienter med kroniska diagnoser efter 
svårighetsgrad/comorbiditet/kognitiva svårigheter. 
Sjuksköterskorna triagerar psykisk ohälsa via telefon till: kurator, samtalsbehandlare eller 
läkare utifrån givna kriterier som motsvarar svårighetsgrad och suicidrisk. 
Utbildat samtalsbehandlare i FACT och tränat dem att göra enklare snabba bedömningssamtal 
för att sålla ut till egenvård, familjerådgivning (SOF), grupp/skola, kurators stöd eller individuell 
terapi.” 

 

 

 

14. ANGE OMRÅDEN DU ÄR ANGELÄGEN OM ATT 

KOMPETENSUTVECKLING FRÄMJAS INOM DE NÄRMSTA ÅREN? 

 

Utbildning inom cancerrehabilitering för alla professioner som jobbar med detta. Det gäller 
särskilt kontaktsjuksköterskor som har stort ansvar i Region Stockholm för att göra 
rehabiliteringsplaner inom ramen för Min vårdplan men har lite utbildning kring detta. 

Kompetensutveckling i sexuell hälsa inom cancervården. Anställ sexologer! Finns nästan inget av 
detta idag trots stor påverkan på många patientgrupper.  

Mer utbildning kring bemötande av patienter och utbildning i kris och samtalsstöd. Ingen vård 
fungerar om inte personalen har denna kunskap. 

Inom digitalt arbetssätt. 

Cellterapi är under extremt snabb utveckling vilket ställer stora krav på kompetensutveckling. 

Basonkologi - Samtalsutbildning 

Finansierade ST block som motsvarar volym för HSF:s krav  

Mer utbildning för ST-läkare som ej är extremt dyr.... mer PKC! 

Kirurgisk omvårdnad vid cancer 

Personcentrerad vård 

Sexualitet och cancer  
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Unga med cancer 

Fortsätt med kontaktsjuksköterskeutbildningen samt vidareutbildning inom onkologi 

Lungonkologi 

Allmänonkologi 

Utbildningar även utanför större/längre vidareutbildningar i hematologi/onkologi/palliativ vård 

Specialistutbildning sjuksköterskor 

Bas i specialiteten onkologi, utökad onkologi för mer erfarna, palliativ vård, evidensbaserad vård, 
patientsäkerhet 

Barnomvårdnad, forskning och implementering av ny forskning i verksamheten.  

Nutrition  

Rehabilitering 

Diagnostik - Forskning. 

Intern vidareutbildning 

Utbildning inom levnadsvanor  

Utbilda i prehabilitering för att optimera patienter inför onkologisk behandling.  

Utveckla samverkan mellan kommun, primärvård, ASIH och akutsjukhus för att förhindra 
akuta inläggningar/återinläggningar på sjukhus.  

Digitalisering 

Specialistläkare inom palliativ vård 

Verka för att en större andel sjuksköterskor specialistutbildats. Det finns ett stort behov men ett 
mycket lite underlag för att rekrytera 

Specialistutbildning inom onkologi  

Onkologisk farmakologi är ett önskemål – fortbildning med några års mellanrum. Nya 
läkemedel kräver uppdaterade kunskaper. 

Att en del av verksamhetens budget måste avsättas till kompetensutveckling. I dagens budgetläge 
har jag som verksamhetschef inget val än att dra ned kompetensutveckling först. 
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15.  Har Task shifting (byte av arbetsuppgifter mellan professioner) 

implementerats i verksamheten senaste åren? 

 
Här svarade 33% (14) att man har bytt arbetsuppgifter mellan professionerna men 

flertalet 47% (20) inte har gjort en förändring. 19% (8) svarade att det var under 

utveckling.  

 

 

Exempel på åtgärder: 
 
” Vi har ordnat med utbildning av utskärning för BMA för att avlasta patologer. Första 
gruppen är upplärda och vi märker redan en förbättring.” 
 
”För att öka tryggheten runt patienterna så har kontaktsjuksköterskorna fått en utökad och 
tydligare roll runt patienten.” 
 
”Vi har ett utpräglat teamarbete som kretsar kring att samarbeta för att på bästa sätt 
rehabilitera patienter, regelrätt task shifting är inte aktuellt 
 
”Utökad sjuksköterskemottagning” 
 
” INCA registrering har gått från läkare och sjuksköterska till undersköterska” 
 
”Uppgiften att granska kv bilder har flyttats från läkare till sjuksköterskor i stor utsträckning 
för att möjliggöra att läkare kan granska CBCT bilder istället” 
”Kontakt vid psykisk ohälsa har flyttats från läkare till kurator och samtalsbehandlare. 
Sjukskrivningsinsatser/utredningar har delvis flyttats från läkare till sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och till Reko.  
Blodtryckskontroller och enklare såromläggningar: från sjuksköterska till undersköterskor. 
Diagnosnummer letande: från läkare till medicinsk sekreterare.  
Egenvårdskontroller av blodtryck.  
Registrering i kvalitetsregister, från läkare o sjuksköterska till undersköterska” 
 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

 

13 

 

”Undersköterskor gör mycket av arbetet som forskningssjuksköterskor förut utförde så 
forskningssjuksköterskorna kan fokusera på läkemedelsstudier” 
 
”Införande av farmaceuter på kliniken som har ansvar för läkemedelsavstämningar vilket läkare 
gjort tidigare.” 
 
”Endoskoperande sjuksköterskor och cystoskoperande sjuksköterskor som tidigare varit 
läkaruppgifter.” 
 
”Vi har anställt apotekare och köksassistenter” 
 
” En rad åtgärder har gjorts. Problemet är att det löser få problem. Task shifting kan möjligen 
spara pengar då t ex en ssk gör läkares arbetsuppgift. Men riktig besparing är effektivisering. Ett 
exempel; En resursslukande verksamhet är kvalitetsregister. Bara i vår lilla verksamhet (180 
heltidsanställda, ca 20 kirurger, 20 onkologer, 50000 ÖPV-besök, 2300 operationer om året 
m.m.) går ca 3.5 heltidstjänst åt för att kvalitetsregisterarbete. Och det är lågt räknat. Det finns 
tyvärr en lång rad exempel på hur man infört olika kvalitetsregister som kräver manuell 
inmatning, och ofta är det därtill dubbelregistrering. 
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Tack till alla som svarade på enkäten!  

Svaren ger oss ovärderlig information om läget i cancervården och var satsningar 

behöver göras. 

RCC SG har uppdrag att vara ett kunskapsstöd för dig som arbetar inom 

cancervården och återkoppling från verksamheterna är mycket viktig för att kunna 

stötta verksamheter att utforma den efterfrågade kompetensen.  

Exempel på arbeten där RCC SG bistår inom kompetensförsörjning är: 

 

De nödvändiga samtalen -en tvådagars utbildning för läkare, kostnadsfri för alla 
inom cancervården i regionen. Utbildningen ges i samarbete med Palliativt 
kunskapscentrum 

Arbete pågår med att utöka och anpassa utbud och organisation av ST-utbildning i 
onkologi för att matcha regionens vårdutbud.  

Stöd till specialistutbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling  

Taskshifting/workshifting, projekt på strålbehandlingen på Södersjukhuset (SÖS). 
Ett liknande arbete kommer även genomföras på onkologmottagningen på SÖS. 

För att öka utbildningskapaciteten på strålbehandlingen på Karolinska förstärks 
tillgängligheten på senior onkologkompetens 

Stöd till utbildning i digitalt arbetssätt för patologer 

Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre. En uppskattad 
utbildning för team som tillsammans vill utveckla och förbättra sin verksamhet. 
Utbildningen sträcker sig över 6 månader och teamet arbetar parallellt med sitt 
projekt.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/de-nodvandiga-samtalen--lakare-oktober-2020/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar-for-vardprofession/forandringsarbete-genom-team/
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År 2020 sammanställning enkäten 
Kompetenskartläggning inom cancervården i 
regionerna Stockholm och Gotland  
 
RCC Stockholm Gotland skickar varje år ut en enkät i syfte att kartlägga 
tillgänglig kompetens inom cancervården. Enkäten riktats främst till chefer 
och svaren redovisas på gruppnivå. Kartläggningen syftar till att ge en 
överblick av nuläget och synliggöra utmaningar och möjligheter inom 
kompetensförsörjning.  Återkopplingen från verksamheterna bidrar i vårt 
arbete att utforma en regional utbildnings- och 
kompetensförsörjningsstrategi.  
 

Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 

 

 


