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KOMPETENSKARTLÄGGNING INOM CANCERVÅRDEN I 
REGIONERNA STOCKHOLM OCH GOTLAND 2022 

I en den nationella kompetensförsörjningsplanen för cancervård finns förslaget att varje RCC, 
tillsammans med vårdgivarna, genomför regelbunden översyn av verksamheter inom 
cancervården utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Enkäten riktats främst till chefer och 
ansvariga för kompetensförsörjning inom cancervård 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 till arbetet 
som RCC Stockholm Gotland (RCC SG) gör för att utforma en regional utbildnings- och 
kompetensförsörjningsstrategi. Årets enkät skickades med mejl till 80 chefer inom cancervården i 
regionerna Stockholm och Gotland och 45 besvarade enkäten i år.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/samverkan/nat_plan_kompforsorjning_11sep15_final.pdf
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Organisatorisk fördelning 

 

 

 

 

Svar kom från verksamheter inom 

 

• ASIH 

• Barnonkologi 

• Behandlingsavdelning 

• Cancerrehabilitering 

• Klinisk prövningsenhet 

• Kirurgi 

• Medicinsk behandlingsavdelning 

• Mottagningar 

• Patologi 

• Primärvård 

• Radiologi 

• Slutenvård 

• Strålbehandling 
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Bland svarande anger 60% (26) att verksamheten har en kompetensförsörjningsplan, 23% (10) att 
det är under utveckling och 16% (7) att man inte har en plan.  
 

Kommentarer: 

Finns delvis men önskan är att bredda 

Inför pensionsavgångar för specialistsjuksköterskor samt specialister i onkologi finns en plan. 
Lite problematiskt att man ej vet när personer tänker gå i pension 

Årlig fortlöpande systematisk repetition av SVF förlopp för läkare på resp VC. Årlig repetition 
av SVF alarmsymtom för ssk/dsk. 
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En majoritet, 89% (40) svarade att det fanns kompetensutvecklingsplaner för enskilda 
medarbetare, 4% (2) svarade nej och 8% (4) att det var under utveckling 

 

Kommentarer: 

Upprättas i samband med det årliga medarbetarsamtalet 

 

 

F5: Hur har pandemin påverkat kompetensförsörjningen inom din 
verksamhet? 
 

Kommentarer: 

Den har påverkat i den grad att det har funnits mycket mindre tid för kompetensförsörjning, 
mycket har ställts in av föreläsningar och utbildningar ex HLR 

Vi har jobbat med kompetensförsörjningen oavsett pandemin 

Inte varit några utbildningar på plats däremot vissa digitala. Har varit svårt pga. 
bemanningssituationen att få kompetensutveckling 

Under 2 års tid har fokus tvunget legat på helt andra saker minimal kompetensförsörjning. 
Svårt pga. isoleringen också. 

Inte samma möjligheter till utbildningar pga. inställda utbildningar. Även svårt att kunna 
frikoppla personal då alla har behövts i det patientnära arbetet. 

Vi har under hela pandemin arbetat med kompetensförsörjning men inte med den fart vi 
önskat. 

          

     inns individ ella kompetens tvecklingsplaner   r medar etare 
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Flera faktorer. Sjuksköterskor omplacerade. Hög frånvaro. Få kurser har hållits. 
Hospitering/studiebesök har inte uppmuntrats pga. smittspridningen. Medarbetarna är trötta 
och lätt energilösa efter pandemin, lusten att kompetensutvecklas har påverkats. 

Lyckligtvis har utbildningar i viss mån genomförts digitalt, även om det inte är helt optimalt då 
interaktionen, gemenskapen och utbyte med andra kursdeltagare inte blir av samma kvalitet. 

Mycket hög frånvaro under perioder. Enorm belastning på chefer och koordinatorer att täcka 
luckor. Medarbetare jobbar för mycket 

Det har varit svårt att bemanna alla positioner på mottagningen alla dagar pga. hög 
sjukfrånvaro. Vi har dock lyckats rekrytera sjuksköterskor. 

Vi har behövt omfördela personalen till andra verksamheter tex IVA och slutenvården 

JA . Mycket har varit inställt. Utbildning inom pcv har blivit förskjuten, samt all intern 
föreläsning. Det har successivt kommit igång igen genom anpassningar till digitala alternativ 

 

 

 

Här uppger 86% (38) att man upplever att det finns utmaningar, 11% (5) svarade nej och 2% (1) 
kunde eller ville inte svara på frågan.  

 

Kommentarer: 

Det finns en del vakanser som försvårar att få till den utvecklingsmöjligheten jag skulle önska 

Bemanning, brist på BMA och patologer. Strategi: behålla nuvarande personal, mer attraktiv 
som arbetsplats och attrahera nya kompetenta medarbetare. Kurser, behålla kompetens. 
Strategi: delta och erbjuda utbildningsmöjlighet 

 

 

 

          

     inns det  tmaningar inom kompetens  rs r ning i verksamheten 
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Pga. personalbristen i slutenvården har man där svårt att se att man är en 
"äggkläckningsmaskin" för öppenvårdsverksamhet inom samma enhet. Det är alltid bättre att 
behålla en anställd inom verksamheten även om det inte är på samma enhet. Det är även 
viktigt för den anställde som kan behålla sitt kontaktnät och slipper börja om. Man skapar 
även ett bra kontaktnät mellan öppenvård och slutenvård om man gör så 

Extremt mycket patientarbete med få medarbetare 

Stor konkurrens, inga sökande på annonserna, höga löneanspråk 

Resursbrist p.g.a. hanteringen av den pandemirelaterade vårdskulden 

Många utbildade inom vår specialitet som inte stannar kvar i verksamheten. 

Det är stor brist på utbildade röntgensjuksköterskor och ännu större brist på 
mammografisjuksköterskor 

Finns alltid utmaningar, till exempel följa upp, hur följa upp, göra lika i verksamheterna, få 
stöd i arbetet av chef 

Bevara den kompetens som finns och öka den inom slutenvården. Slutenvården är ofta en 
startplatta och personal stannar max 1–1,5 år. 

Inte längre än men det har funnits. Tycker att vi har hittat ett bra system för både 
interföreläsning, utbildningar, janus info samt specialistutbildningar för sjuksköterskor och 
läkare 

Svårt att ersätta kompetenta medarbetare när de går i pension 

Kompetens inom vissa kirurgiska specialområden  

Brist på onkologer. Svårt att rekrytera pga. bostadssituationen i Stockholm 

Det är en balansgång mellan att ta hand om patienterna och ge tid för kompetensutveckling 

Hitta erfarna medarbetare med yrkesverksamma år bakom sig 

Nästan hopplöst att hinna informera/ utbilda hyrpersonal, ffa läkare, inkl SVF. Deras 
hyrbolag och några av hyrläkarna tycks inte bry sig om att krav på all leg personal att hålla sig 
uppdaterade på ny och aktuell kunskap. Budgeten räcker inte till extern utbildning för någon i 
egenregin som måste utföra uppdrag som ej är finansierade i vårdval 

Störst utmaning är att rekrytera erfarna sjuksköterskor. Vi ser en skillnad nu jämfört med för 
några år sedan att vi i större utsträckning kan behålla vår personal men vi har fortfarande 
problem med att de flesta som söker tjänster inom slutenvården är nyutexaminerade. Vi har 
inga sökande som är erfarna. Enda möjligheten att rekrytera erfarna sjuksköterskor är via 
personliga nätverk och head-hunting. 

Att man inte vill studera vidare och bygga på sin utbildningsbas. Man känner sig som 
medarbetare klar. Vi vill vara en kunskapsorganisation utifrån att man uppmuntrar, stödjer 
och möjliggör att man fortsätter sin kompetensförsörjning. 
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Här svarade 43% (19) ja, 41% (18) nej och 16% (7) att man inte kunde eller ville svara.  

 

Kommentarer: 

Relativt väl. Vi har utvecklat våra behandlingsmetoder och har inte tänkt på att det kan skapa 
merarbete i en annan del av vår interna organisation. Jag tror att pandemin har lett till att vi 
inte riktigt har kunnat/orkat lyfta blicken och se hur våra projekt som är bra påverkar andra 

Dagens arbetsbelastning kräver övertid och timanställda medarbetare, mestadels återanställda 
pensionärer 

Vi har kommit dithän att de faktiskt gör det för den verksamhet som vi bedriver idag, skulle 
uppdraget öka så måste vi vara flera 

För slutenvård jag. För palliativt team mer osäkert då vi befinner oss i en utvecklingsfas med 
plan för att ta emot alla diagnoser, vuxna pat. På mottagningen troligtvis för låg 
sjuksköterskebemanning men arbetssättet och sjukfrånvaro påverkar också 

Om alla patienter med rehabiliteringsbehov identifierades och remitterades till oss skulle 
resurserna vara otillräckliga 

Ny beräkning i dec-21 av primärvårdschefen beskrev behov av utökning från nuvarande 32 
distriktsläkartjänster till 50 för att klara alla nya uppdrag enligt kunskapsstyrningen och God 
och Nära vård om såväl jämlik vård som rimlig arbetsmiljö skall kunna uppnås 

Fler specialistsjuksköterskor inom ASIH är önskvärt 

 

 

          

     nser d  att   dgeterade t änster motsvarar verksamhetens  ehov 
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Det var 80% (36) som svarade att vakanser är en utmaning, och 20% (9) att det inte var det. 

 

Kommentarer: 

Måste ta in inhyrd personal som tyvärr saknar cytostatikakompetens och dessutom ofta saknar 
erfarenhet av att onkologisk vård 

Vakanser är inte en utmaning i dag men jag har däremot under 2022 haft färre sökande och i 
och med det inte samma urval. Väljer dock att inte rekrytera om jag inte hittar rätt kandidat 

Bröstcancerscreening är ett fysiskt tungt arbete och man kan inte göra flera sköterskors arbete. 
Vakanser innebär att vi får skruva ner bokningen, det blir längre väntetid för kliniska 
undersökningar och screeningintervallet blir längre. Vi kämpar redan med tappet som blev när 
screeningen stängdes ner under våren 2020 

Det är svårt att rekrytera. Redan utbildade inom strålbehandling söker sig till annan 
verksamhet 

Svårt att få nattpersonal inom slutenvården. 

På mottagningen/dagvården att få fatt i rätt kompetens. Finns för få specialistutbildade 
sjuksköterskor 

Det gör att planerad kompetensutveckling ofta inte blir av eller genomförs 

Ja, kan inte garantera kompetens. Leder till bristande kontinuitet, en tidstjuv som direkt 
försämrar möjligheterna att uppnå hög kvalitet och personcentrerad vård 

Det är ju inte bara att fylla med ett nytt "huvud" det krävs hög kompetens och dessa sökande 
får vi inte alltid 

Öläget medför en extra stor utmaning att kompetensförsörja en verksamhet även om det 
också innebär att vi saknar konkurrens av andra sjukhus på ön 

Svårt att rekrytera. De få som söker har orimliga löneanspråk i förhållande till arbetade år i 
yrket och kompetens. Få timvikarier  

          

     r vakanser en  tmaning   r verksamheten 
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F9: Ange antal pensionsavgångar inom de kommande fem åren  
Svarade: 43 Hoppade över: 2 

Yrke Antal 

Läkare 22 

Sjuksköterska 32 

Undersköterska 26 

Arbetsterapeut 10 

Fysioterapeut 14 

Dietist 7 

Psykolog 7 

Annan 11 

 

F10: Ange antal under forskarutbildning i din verksamhet 
Svarade: 30 Hoppade över: 15 

Yrke Antal 

Läkare 18 

Sjuksköterska 22 

Undersköterska 13 

Arbetsterapeut 9 

Fysioterapeut 11 

Dietist 8 

Annan 6 

 

F11: Ange antal disputerade i din verksamhet 
Svarade: 33 Hoppade över: 12 

Yrke Antal 

Läkare 23 

Sjuksköterska 24 

Undersköterska 14 

Arbetsterapeut 11 

Fysioterapeut 11 

Dietist 10 

Annan 9 
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Här svarade 91% (40) att det fanns ett introduktionsprogram för nyanställda, 9% (4) att ett 
program var under utveckling och 2% (1) svarade nej.  

 

 

  

 
Nya arbetssätt testas eller har införts enligt 76% (34) av de som svarade, 20% (9) svarade nej. 
Pandemins effekter har fortsatt påverka verksamheternas arbete med att ta fram, och testa nya 
arbetssätt.  

 

 

          

  2   inns introd ktionsprogram   r n anställda 
                           

          

      ar ni ändrat ar etssätt  nder senaste året 
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Kommentarer: 

Infört en högre andel sjuksköterskor mot undersköterskor, jag har 70% ssk och 30% usk för    
att höja kompetensen på plats hos patienten. 

Vi har använt oss av fler telefon och videokontakter vilket till viss del har varit bra. Vi kan 
dock se att vi ofta behöver träffa patienten fysiskt men jag upplever att vår flexibilitet har 
blivit större 

LEAN, nya rutiner på bårhuset, hantering färskmaterial, digitalisering och införts 

Pandemin ställde om många av våra arbetssätt. I övrigt följer vi upp arbetssätten kontinuerligt 
och skruvar på det, skriver nya rutiner, uppdaterar rutiner osv. Det är väl inarbetat hos oss att 
arbetssätten hela tiden behöver lyftas eftersom vår omvärld kräver det 

Infört digital diagnostik i en stor del av verksamheten 

Arbetat med att ha tydlighet i verksamhetens mål och aktiviteter, att få ner det på avdelnings 
nivå och implantera. Bedsiderapportering för patientdelaktighet Dagligt arbete att ha 
följsamhet hos medarbetarna klinisk omvårdnadsledare implementerat 

Vi har anställt en undersköterska som ska avlasta kontaktsjuksköterskorna med deras 
administrativa uppgifter så de kan fokusera på rådgivning, diagnosbesked, svåra samtal samt 
symtomkontroll 

Vi har utökat vår kompetensplanering och jobbar mer aktivt med all personal med individuella 
planer för att avdelningen ska nå sitt kompetenskrav 

Palliativa teamet utökat från enbart cancerdiagnoser till nu även hjärtsvikt och lungsjukdomar 
(KOL). Ännu ej neurologiska sjukdomar. I slutenvård gått från parvård till teamvård samt 
utvecklat rondsystem till bedsiderond. Har effektiviserat samt förbättrat arbetsmiljö. 
Utbildningsinsatser med korta 5-minuters utbildningar i samband med ronder varje vardag. 
Varannan dag arbetsgrupp med representanter från verksamhet som tillsammans med chefer 
arbetar med förbättringar kontinuerligt 

Skapat möjlighet för att arbeta hemma med vissa arbetsuppgifter, mer rotation mot olika 
enheter 

Alla möten digitaliserats  

Hårdare prioritering för att hinna med covid-19 vård och vaccinationer har skett på bekostnad 
av kraftigt fördröjda kontroller av kroniskt sjuka. Ökad andel digitala bedömningar och 
behandlingar. Eftersatt kvalitetsarbete pga. tidsbrist 

Färre fysiska hembesök av alla yrkeskategorier inom ASIH. Mycket beroende på pandemin 
och för att minska risken för smittspridning 
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F14: Ange områden inom kompetensutveckling som är viktiga för 
din verksamhet inom de närmaste åren: 
 

Kommentarer: 

Fortsatt digitalisering, validering och ackreditering av olika områden som t ex bröst, hud, 
gastro. 

Onkologi, hematologi, samtalsutbildning, handledarutbildning 

Grunderna inom sjukhusfysikeryrket, strålmätningar, konfigurering av dosplaneringssystem, 
kunskap       om lagstiftning etc. 

Cytostatika. Personcentrerad vård 

Säkerställa att vi kan utbilda tillräckligt många onkologispecialist sjuksköterskor, behövs fler 
utbildningsplatser. Vi behöver även fler undersköterskor med specialistutbildning  

Kurser i svåra samtal, Allmän onkologi, kontaktsjuksköterskeutbildning som startar varje 
termin Hälsoskattning - rehabiliteringsplaner/åtgärder - Handledning 

Kompetensutveckling för undersköterskor och cancervård är välkommet. För övrigt har vi 
mycket bra kompetensutveckling inom endokrinologi, hematologi och gastroenterologi 

Behöver se över alla patientflöden och att de nationella vårdprogrammen följs 

Akut onkologi och postoperativa komplikationer efter canceroperationer 

Digital diagnostik, AI, infektionspatologi, terapeutisk patologi 

Fördjupning inom strålbehandling 

Palliativ vård 

Utveckla samarbetsformer mellan olika områden 

Fler specialister inom omvårdnad 

Att upprätthålla kirurgisk operativ kompetens på många kollegor för att klara akut uppdraget 
samt att kunna handlägga komplikationer efter större kirurgi från centraliserad vård samtidigt 
som centraliseringen nu påverkar även icke-malign kirurgi 

Nya tumörläkemedel. Palliativ vård vid andra diagnoser än cancer. 
Kontaktsjuksköterskekompetens. Regelbundet återkommande specialistutbildningar för 
sjuksköterskor som koordineras så det finns i närheten varje termin. Webbaserad 
cytostatikautbildning som finns och uppskattas mycket. Registerkompetens 

Riktad kompetensutveckling ex. kring rehabiliteringssamtalen vad är viktigt att tänka på hur 
ska frågorna ställas, och möjligheten till nätverksträffar/reflektion för kontaktsjuksköterskor 
Fortsätta med er cytostatikautbildning som är mycket viktig för vår verksamhet 

Verksamhetsutveckling, projektledning, implementeringskunskap 

Multifarmaci Personcentrering PSVF- hur de skall tillämpas när många samvarierar och 
omöjligen inom PV kan drivas som enskilda/separerade vårdkedjor. Riktade hälsosamtal 

Onkologi och palliativ vård för läkare, undersköterska och sjuksköterska 
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Handledningsutbildning Doktorandutbildning/Forskarutbildning Belysa 
röntgensjuksköterskorna möjligheter att få in strålbehandlingsutbildning i grundutbildning 
eller möjligheten till att kunna bli specialiströntgensjuksköterska inom strålbehandling, 
röntgensjuksköterskor har inte den möjligheten idag (de kan gå utbildningen kan inte titulera 
sig specialist). Det är flera röntgensjuksköterskor som söker sig strålbehandlingarnas olika 
enheter för att få möjlighet att både få arbeta på rum och inom den förberedande 
verksamheten 

 

 

 

 

Här svarar 67% (29) att man har behov av stöd från RCC i arbetet med kompetensförsörjning 

 

Kommentarer: 

Fortsatta med cytostatikautbildningen. Det behövs mer praktisk träning. Gärna stöd i 
personcentrerad vård såsom tips på arbetssätt, rondning, rapportering mm 

Genom att påverka för fler utbildningsplatser 

Viktigt att detta diskuteras på första linjens chefsmöten. Vad finns? Vilket behov? Vilket stöd 
kan RCC erbjuda? 

Viktigt att få input och råd för hur man arbeta med kompetensförsörjningen 

Gällande register finns plan för tillfällig hjälp med ekonomi till extern registrerare 

Verksamhetsutveckling, projektledning, implementeringskunskap 

Repetitionsutbildningar SVF måste ske varje år men vi behöver hjälp att hålla intresset uppe 
när lite förändras år från år - kräver mkt hög kompetens o lång erfarenhet och kunskap hos 
föredragande. Digitala introduktionsutbildningar för nyanställda o hyrpersonal - jmf 
STRAMA’s körkort. Pedagogisk sammanställning o presentation av Alarmsymtom, livslånga 
långtidssymtom funktionsnedsättningar 

          

      ar verksamheten  ehov av st d  rån     relaterat till 

kompetens  rs r ning 
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Kompetenshöjande aktiviteter, nätverk och utbildning 

Vill gärna ha ett bra samarbete med RCC 

Stor kunskapsbank inom RCC som ska kunna utnyttjas för utbildning/fortbildning inom alla 
delar av cancervården och alla medarbetare. Arbeta för att höja kompetensen brett då arbetet 
runt cancerpatienter är ett teamarbete där var och en utgör en viktig länk. 

 

 

Ett stort tack dig som fyllt i enkäten! RCC ska vara ett kunskapsstöd för alla som arbetar 
inom cancervården och återkoppling från verksamheterna är viktigt i detta arbete.  

 

Utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer hittar du 
här 

 

Exempel på kostnadsfria utbildningar som RCC Stockholm Gotland erbjuder 

• Utbildning i komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer. Kursen ger kunskap 
om växtbaserade läkemedel och kosttillskott, mind-bodymetoder, patient-och 
närståendeperspektiv samt medicinska system och patientmötet – med både nationella 
vinklar och internationella inspel. 

• Patienters delaktighet i cancervården, en webbaserad utbildning riktad till 
yrkesverksamma i cancervården att tillsammans, över professionsgränser, stärka sin 
kompetens när det gäller patienters delaktighet. 

• De nödvändiga samtalen – läkare 

De nödvändiga samtalen bygger på väl dokumenterade metoder och praktisk 
samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Under kursen ges stort 
utrymme för deltagarna att påverka vilka samtalstyper och situationer de tränar på 

• Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården 

Palliativt kunskapscentrum erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i 
Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för 
sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm 

• Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 högskolepoäng 

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens och ger fördjupad 
kunskap om arbetssätt, psykosocialt stöd, rehabilitering och kommunikationsstrategier 
som säkerställer patientens delaktighet. 

• Allmän onkologi för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter 7,5 hp 

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och 
behandling, samt onkologisk vård. 

• Pågår - Utbildningen ”Förändringsarbete genom team” läs om ett av projekten 

 

 

 

 

https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/komplementar-och-integrativ-medicin-kim-vid-cancer/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/patienters-delaktighet-i-cancervarden/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/de-nodvandiga-samtalen--lakare/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/samtalskurs-for-sjukskoterskor-inom-cancervarden/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/kontaktsjukskoterska-i-cancervarden-75-hp/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/allman-onkologi-75hp-for-sjukskoterskor-som-arbetar-med-cancerpatienter/
https://www.anpdm.com/newsletterweb/4742504A70404B5E4170404759/434B5A47764442514A794740514B71?noTracking=true&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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Webbutbildningar 

• Cytostatikakörkort en löpande utbildning som ges för kunna säker hantering av 
cytostatika. 

• Barn och cancer - skolsköterskans roll. Den vänder sig främst till skolsköterskor 
men vissa delar passar också för andra roller i elevhälsoteamet. 

• Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård 
• Webbutbildning Hälsoinformatör - grundutbildning 
• Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer 
• Webbutbildning i teledermatoskopi 

 

 

RCC Stockholm Gotland arbetar också med att ta fram patientinformation. Exempel på 
detta är: 

Förutsättningarna att ta till sig information kan variera efter utbildningsnivå, etnicitet och 
funktionsförmåga. I ett samarbetsprojekt med Riksförbundet FUB (föreningen för barn, unga 
och vuxna med utvecklingsstörning) har RCC Stockholm Gotland tagit fram lättläst 
informationsmaterial om levnadsvanor under och tiden efter cancerbehandling, ”Tips för att du 
ska må så bra som möjligt när du behandlas mot cancer”. Sedan tidigare finns broschyrerna ”Du 
ska få strålbehandling”, ”Du ska få cytostatika” och ”När jag ska på mammografi”. Materialet kan 
skrivas ut eller länkas med övrig information som patienten får i sin kontakt med cancervården. 

 

 

TIPS! 

Verksamheter inom cancervården kan ansöka om medel till förbättringsarbeten kopplade till 
Cancerplanen 2020–2023. Syftet är att skapa ett ökat värde för patienten och bidra till att säkra 
kompetensförsörjningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/cytostatikakorkort---webbutbildning-i-saker-hantering-av-cytostatika/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-barn-och-cancer---skolskoterskans-roll/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/att-vagleda-patienten-med-tarmproblem-till-behandling-och-egenvard/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-halsoinformator--grundutbildning/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-i-okad-forstaelse-for-sena-komplikationer-efter-barncancer/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-i-teledermatoskopi/
https://cancercentrum.se/contentassets/ace6035bff7b4a82858e7b255e8e944f/cancervardrcc_tips.pdf
https://cancercentrum.se/contentassets/ace6035bff7b4a82858e7b255e8e944f/cancervardrcc_tips.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/stockholm-gotland/mvp/stralning_a5_ok.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/stockholm-gotland/mvp/stralning_a5_ok.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/stockholm-gotland/mvp/cyto_a5_maj.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/mammografi/stod-vid-information/mammografi_a5_sve.r-gotl.tryck.pdf
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Kompetenskartläggning 2022 
 
RCC Stockholm Gotland skickar årligen ut en enkät med frågor om 
verksamheternas kompetensförsörjning för att få en översikt av nuläget 
och synliggöra verksamheternas möjligheter och utmaningar. Svaren 
bidrar i vårt arbete med att utforma en regional utbildnings- och 
kompetensförsörjningsplan som möter verksamheternas behov. 
 
Enkäten är riktad till de som arbetar med kompetensförsörjning inom 
cancervård och resultatet redovisas på RCC:s hemsida på gruppnivå. 
 
 


