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KOMPETENSKARTLÄGGNING INOM CANCERVÅRDEN I 
REGIONERNA STOCKHOLM OCH GOTLAND 2021 

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 ca 70 verksamheter inom 
cancervård i regionerna Stockholm och Gotland och besvarades av 37 verksamheter.  
 

F1: SVAREN KOM FRÅN VERKSAMHETER INOM 

• Barnonkologi 

• Behandlingsavdelning 

• Cancerrehabilitering 

• Klinisk prövningsenhet 

• Kirurgi 

• Medicinsk behandlingsavdelning 

• Mottagningar 

• Patologi 

• Primärvård 

• Radiologi 

• Slutenvård 

• Strålbehandling 
 

 
 

F2: ORGANISATORISKT FINNS VERKSAMHETERNA INOM 

• Region Gotland 

• Region Stockholm 

• Stockholm Läns Sjukvårdsområde – SLSO 

• Ideell förening/ Stiftelse 

• Privat verksamhet 

 
 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/samverkan/nat_plan_kompforsorjning_11sep15_final.pdf
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Bland svarande anger 55% (21) att verksamheten har en kompetensförsörjningsplan, 33% (13) att 
det är under utveckling och 12% (5) att man inte har en plan.  
 

Kommentarer: 

”Ständigt pågående R/T ny personal” 

” Det finns ett pågående projekt kring detta på sjukhusnivå” 

” Svårt att rekrytera kontaktssk, fortbildning av verksamhetens ssk planeras. Svårt att rekrytera 
läkare med bred internmedicinsk och specifik onkologisk kompetens” 

 

 

En majoritet, 77% (29) svarade att det fanns kompetensutvecklingsplaner för enskilda 
medarbetare, 10% (4) svarade nej och 13% (5) att det var under utveckling 
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F5: Hur har pandemin påverkat kompetensförsörjningen inom din 
verksamhet? 
 

Kommentarer: 

“Det har varit svårt att upprätthålla samma engagemang kring utbildningsfrågan under 
pandemin, men de digitala alternativen via till exempel PKC har varit fina substitut” 

” Negativt bland annat genom inställda konferenser, veckoföreläsningar och 
introduktionsutbildningar. Sjuksköterskor som går specialistutbildning har kunnat fortsätta sin 
utbildning men har inte kunnat genomföra all VIL” 

” Pandemin påverkade initialt de redan fysisk bokade utbildningar som fick avbokas. Därefter 
har vi bokat utbildningar digitalt samt med framtagandet av riktlinjer gällande fysiska 
utbildningstillfällen har vi lyckats ändock bibehålla en hög andel av kompetensförsörjning 
under året” 

” Inte alls. Är fullbemannade och den onkologiska behandlingen har fortgått under hela 
pandemitiden” 

” Ja men mycket utav utbildningarna har kunnat gjorts via teams Svårt att få tag i kompetent 
personal vid sjukdom i den egna personalgruppen” 

” Ja, har haft uppsägning pga. pandemin. Har inte kunnat vidareutveckla verksamheten som vi 
har planerat och velat. Svårt med utbildning och kurser, föreläsningar som har varit indraget” 

” All kompetensutveckling, utvecklingsplanering och förbättringsarbete inställt” 
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Här uppger 84% (31) att man upplever att det finns utmaningar, 11% (4) svarade nej och 5% (2) 
kunde eller ville inte svara på frågan. Kommentarerna är samstämmiga med förra årets svar om 
att det är en utmaning att rekrytera personal med specifik kompetens inom sin specialitet. 

 

Kommentarer: 

“Att komma överens med personalen att göra en långsiktig plan. Många nya sjuksköterskor 
vill gärna studera vidare ganska omgående som ställer krav på verksamheten som har inte 
resurser till att så många som vill får gå en utbildning. Samtidigt tycker många att det är deras 
rätt att få gå en utbildning om de vill. Det kan vara svårt att mötas på mitten när det gäller att 
ge och ta, vad kan du ge tillbaka till verksamheten om du får gå en vidareutbildning” 

”Radiologi är nog trots allt en fortsatt bristspecialitet. Mest utmanande inom mammografin” 

” Flykt av sjuksköterskor till andra arbeten. Svårt att rekrytera. Utbildningsplaner behövs för 
rekrytering” 

” Hitta relevant kompetensutveckling som kan bidra till ökad kunskap inom palliativ vård. 
Personalsituationen är pressad så det är svårt att avvara medarbetare i den utsträckning som 
jag skulle vilja som enhetschef. Flera vakanta sjukskötersketjänster svårt att rekrytera” 

” Hur få till det i den ansträngda vårdverkligheten? Digitala lösningar är bra, för de är mindre 
resurskrävande” 

” Brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom strålbehandling nationellt” 

” Brist på onkologikompetenta specialistläkare. Snar framtida brist på läkare med denna 
kunskap” 

 

 

Här svarade 50% (18) ja, 39% (14) nej och 11% (4) 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 
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utmaningen utan att det finns ett gap i specialistkompetens inom verksamheten som kan vara 
svår att tillgodose. 

 

Kommentarer: 

“Ja, på grund av att vi nu har fått till en bemanningsmix på 70% sjuksköterskor och 30% 
undersköterskor inom slutenvården. Vi har även nya tjänster inom slutenvården med en ny 
roll med fokus på kliniskt ledarskap i den direkta patientvården (sjuksköterskor på steg 4 utan 
eget patientansvar men med ansvar för daglig handledning och kvalitetsuppföljning)” 

” Skulle behöva fler sjuksköterskor inom specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)”  

” Vi har en utmaning i att rymmas inom budget med den bemanningstäthet vi skulle önska” 

” Det händer mycket utveckling inom patologi vilket ställer krav på oss att kunna snabbt tänka 
om och identifiera nya kompetensbehov” 

” Vi har krav på oss att utvecklas och utöka våra platser men budgeten följer inte med” 

” Ser att vi skulle behöva fler administratörer/undersköterskor för att avlasta sjuksköterskor 
/läkare. Ökat patientflöde med nya behandlingssätt samt fler palliativa patienter under längre 
tid” 

” Det gör det väl aldrig när vi inte får uppräkning av ersättningarna” 

 

 

Det var 80% (28) som svarade att vakanser var en utmaning för verksamheten och 20% (7) att 
det inte var det. Utifrån kommentarerna är det främst bristen på sjuksköterskor med 
specialistkompetens som är en utmaning för verksamheterna. 

 

Kommentarer: 

“Stor andel vakanser som i nuläget bemannas med extern bemanning” 
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” Inte stort problem, men självklart leder personalomsättning till tappad kompetens och nya 
behov av utbildningar” 

” Tidvis utmaningar i att bemanna fram för allt sjuksköterskor inom 24/7 vården” 

” 50–60% av specialistläkare med onkologikompentens saknas i verksamheten pga. 
tjänstledigheter, sjukdom och arbete på andra uppdrag” 

” Stort vakansläge inom slutenvården (SLV) som beror på fram för allt hög vårdtyngd vid 
kirurgiska verksamheter inom cancer” 

” Brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor gör det svårt att upprätthålla vårdplatser 
i den utsträckning som behövs” 

” Kan vi inte rekrytera så blir det också svårare att kompetensförsörja, bibehålla en god 
arbetsmiljö med bra processer, kvalité och svarstider” 
 
” Det är svårt att rekrytera erfarna medarbetare till en verksamhet som ligger i utkanten av 
region Stockholm” 
 
” Vi har inte svårt att rekrytera just nu men vi har svårt att få folk att stanna. Många slutar 
efter ca 1 år på grund av att de vill testa nya saker, vill få upp sin lön osv. Leder till stor 
personalomsättning” 
 

” Ingen tillgång på vikarier. Vakanser och semestrar blir inte ersatt. Många medarbetare som 
har fyllt 60 vilket kommer att ge kompetenstapp och krav på nyanställningar i högre grad än 
tidigare inom en 5-årsperiod” 
 
” Omöjligt att få vikarier vid sjukdom och lagstadgad ledighet vilket i princip innebär 
underbemanning under stora delar av året. Under pandemin har dessutom antalet randande 
underläkare varit färre än vanligt” 
 
” Delvis för mammografin – fram för allt på läkarsidan men även till viss del på 
röntgensjuksköterskesidan” 
 
” Brist på ultraljudspersonal” 
 
” Utveckling är en prioritet, men brist på personal sätter krokben för det” 
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F9: Ange antal pensionsavgångar inom de kommande fem åren i din 
verksamhet 

Svarade: 35 Hoppade över: 2 

Yrke Antal 

Läkare 26 

Sjuksköterska 28 

Undersköterska 22 

Arbetsterapeut 14 

Fysioterapeut 16 

Dietist 12 

Annan 8 

 

F10: Ange antal under forskarutbildning i din verksamhet 

Svarade: 25 Hoppade över: 12 

Yrke Antal 

Läkare 20 

Sjuksköterska 18 

Undersköterska 14 

Arbetsterapeut 11 

Fysioterapeut 10 

Dietist 12 

Annan 6 

 

F11: Ange antal disputerade i din verksamhet 

Svarade: 35 Hoppade över: 2 

Yrke Antal 

Läkare 28 

Sjuksköterska 21 

Undersköterska 14 

Arbetsterapeut 9 

Fysioterapeut 9 

Dietist 11 

Annan 5 
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Här svarade 92% (33) att det fanns ett introduktionsprogram för nyanställda, 8% (3) att ett 
program var under utveckling.  

  

Kommentarer: 

“Sjukhusgemensamt samt lokalt” 

”Intro finns, men bör utvecklas för onkologisk vägledning” 

 

 

Nya arbetssätt testas eller har införts enligt 80% (28) av de som svarade, 17% (6) svarade nej. 
Kommentarerna visar på kreativitet och engagemang i att ta fram nya arbetssätt för att utveckla 
vården och förbättra arbetsmiljön. 
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Kommentarer: 

“Introduktionsprogram kommer fortsättningsvis ges via inspelade föreläsningar som nya 
medarbetare har tillgång till när de vill” 

”Datorer ut i hemmen, Förenklingar gällande adm. Nya mötesformer” 

”Anställt fler undersköterskor då omvårdnaden blivit tyngre” 

”Mycket mer digitalisering, erbjuder videomöte till patienter och anhöriga. Fler möten via 
Teams” 

”Anpassade arbetssätt med anledning av Covid bland annat” 

”Samarbete med onkologenheten kring utredning och behandling av lungonkologiska 
patienter under utveckling. På sikt förhoppning att behandlingsuppdrag övergår till 
onkologienhet medan utredning kvarstår hos lungenhet” 

”Olika Lean-principer prövas kontinuerligt och ger stor utdelning i form av hög 
resurseffektivitet” 

”Rotationer för sjuksköterskor, rutiner kopplade till covid-19 pandemin, metodutveckling 
inom verksamhetsområdet” 

”Utbildningsanställning av sjuksköterska till barnmorska vilket också har höjt kvalitén inom 
andra områden” 

”Hur besöken görs har förändrats till att bli kortare. Behov av besök prioriteras annorlunda; 
till exempel kan närstående hämta på kontoret istället? Besöken tar längre tid med på-och 
avklädning av skyddsutrustning. Samtidigt som verksamheten blir mer trimmad blir det lite 
snålare mot patienterna. Utom för de som verkligen behöver på grund av svåra symtom, 
oavsett om de är psykiska eller fysiska. Det finns en annan förståelse hos patienter och 
närstående för att besöken blir annorlunda. En aspekt i relation till det förändrade 
behandlingspanoramat av cancerdiagnoser som utkristalliserats senaste åren är hur man ska 
tänka kring remisser till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och vilka förutsättningar ASIH 
har att följa patienternas behov under så långa tider som behandlingarna pågår. ASIH har krav 
på sig från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) att medelvårdtiden ska ligga under 120 
dagar, men många patienter får behandlingar under flera år. Verksamheterna tvingas skriva ut 
och in patienter för att inte överstiga dessa 120 dagar, vilket bara är för siffrornas skull och 
inte speglar behoven patienterna har. Det finns mycket att diskutera här som också handlar 
om vem som ska få hjälp av ASIH; de mest aggressiva remittenternas påtryckningar eller 
patienterna som inte längre har en pågående vårdkontakt eller behandling. Vårdcentralerna 
hänger inte heller med i vilka behandlingar som är aktuella eller hur dessa sköts, tex Pleur-X, 
utan allt ska skötas av ASIH” 

”Införa mentorsstöd till nyanställda. Avsätta tid för daglig reflektion och kommunikation i 
teamet” 

”En längre inskolningsperiod för att tillåta nyanställda att komma bättre till rätta. Vi har infört 
ett mentorskapsprogram för våra nyanställda som pågår ett år för att försöka hindra att dom 
vill lämna så fort” 

”På läkarsidan utnyttjas möjligheten att jobba på distans mer flitigt. Generellt hålls betydligt 
fler möten digitalt” 

”Tvunget på grund av personalbrist”
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F14: Ange områden inom kompetensutveckling som är viktiga för din 
verksamhet inom de närmaste åren: 

1. Multikulturella behov och inslag i vården 

2. Handledning inom ämnesspecifik kunskap (nutrition - cancer- cancerkirurgi - onkologi) 

3. Motivera anställda sjuksköterskor att påbörja specialistutbildning. Synliggöra den förändrade rollen 

efter specialisering. Nätverka via förhoppningsvis fysiska konferenser. Möjlighet till 

veckoföreläsningar igen vilka ställts in på grund av pandemin. Öka andelen sjuksköterskor med 

kompetens att ge cytostatika. 

4. Kontinuerlig fortbildning, nya patientgrupper i ASIH 

5. Palliativ vård 

6. Onkologi 

7. Handledarkompetens men även korta webutbildningar inom de områden vi verkar 

8. Utbildning i psykosocialt omhändertagande skulle vara fint både för undersköterskor och 

sjuksköterskor 

9. Pågående generationsväxling/kompetensöverföring inom flera områden av barnonkologin 

10. Breddad utbildning och fortbildning inom lungonkologi 

11. Vi behöver ytterligare ett par tre specialister för optimal diagnostikkapacitet. Verksamheten är idag 

delvis beroende av konsulter. 

12. Vidareutbildning inom onkologi – Specialistundersköterskor inom onkologi-kirurg 

13. Kompetens inom precession medicinsk utveckling, Bio informatiker, kompetens som tolkar 

genetiska varianter samt avancerad kompetens inom molekylär biologi och cancer genomik 

14. Onkologisk omvårdnad, strålbehandlingsspecifik kompetensutveckling 

15. Postoperativ omvårdnad 

16. Kompetens är inte statiskt och efterfrågan och tillgång på kompetent arbetskraft kommer att 

förändras i takt med pension Därför är det avgörande att det finns möjligheter för personalen att 

komplettera sina nuvarande kunskaper och färdigheter. Det är bra både för sysselsättningsgraden 

och tillväxten 

17. Både basala områden som omvårdnad, sårvård, smärtlindring och symptomlindring med läkemedel 

eller annat och avancerad kunskap inom smärtlindring med pumpar intrathekalt. Gärna 

information till verksamheterna om vilken information patienterna får om egenvård som varierar 

beroende på behandling. Den kunskapen kommer inte verksamheterna tillgodo. Kunskap och 

kompetens tenderar att vara personbunden och kan också försvinna om personerna slutar. 

18. Nutrition för cancerpatienter, sexuell hälsa i samband med svår cancerbehandling, skattning och 

utvärdering av mucosit. Min vårdplan 

19. Sårutbildning 

20. Implementeringsarbete gällande E-hälsoverktyg  

21. Folkhälsosjukdomar 

22. Kontaktsjuksköterskeutbildning 

23.  Nya läkemedel med allt vad det innebär; kunskap inom farmakologin, omvårdnad och hantering 

av biverkningar och vad patienter kan göra själva Integrativ medicin 
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24. Vi skulle behöva fler radiologer som är nischade mot onkologisk radiologi - detta är något vi 

arbetar aktivt med och det kommer säkert bli bra. 

 
Här svarar 56% (18) att man har behov av stöd från RCC i arbetet med kompetensförsörjning. 44% (14) 
vill inte ha stöd från RCC eller kan/vill inte svara.  

 

Kommentarer: 

“Fortsatt satsning på RCC:s utbildningar” 

” Delvis de kurser ni redan håller i men stort behov av att förenkla möjlighet att gå dessa genom 
webbinarier och inte krav på fysiska möten då verksamheten är så pressad. Bra med kurser där det finns 
moduler som man kan gå när det finns tid” 

”Kunskap inom grundläggande cancervård. Ej enbart onkologisk cancervård” 

” En utbildning inom det psykosociala området skulle vara fint” 

” Skulle gärna se ett ökat samarbete kring behandling av lungcancerpatienter. Dagens system med 
gemensam multidisciplinär konferens (MDK) har dock varit ett viktigt tillskott för att kunna 
upprätthålla en god och nationellt jämlik vård inom lungonkologiområdet” 

” Vi hade Lean-konsulter från Part Development och Magnus Lord AB 2014 som jag gärna skulle ta in 
igen för brush Up” 

” Bland annat genom ekonomiska medel till att kunna ordna sjukhusgenetiker utbildning samt arbetet 
med standardiserat vårdförlopp (SVF) gällande cancer okända primära tumörer” 

” Via barnprojekt - fler nyexaminerade sjuksköterskor i ASIH teamet” 

” Cytostatikautbildningen bra exempel på vad RCC bidrar med. Önskar mer utbildning riktad till 
sjuksköterskor på dagvård/behandlingsavdelning, idag stor del av utbildningsutbudet riktat till 
kontaktsjuksköterskor vilket medför att sjuksköterskor på dagvård/behandlingsavdelningar inte känner 
sig inbjudna. Eller rättare sagt utbildning som RCC erbjuder sjuksköterskor i cancervård bör rikta sig till 
alla så att verksamheterna kan välja vad som är relevant. Arbetet runt cancerpatienter är ett teamarbete 
där alla är lika viktiga runt patienten” 
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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. 

 

 

Exempel där RCC SG bistår inom kompetensförsörjning är:  

 

• Palliativt kunskapscentrum (PKC) och RCC Stockholm Gotland samarbetar i ett flertal 
webbinarier och utbildningar riktade till personal som vårdar patienter i palliativt skede samt 
stöttar deras närstående. Utbildningen  ”De nödvändiga samtalen” bekostar RCC 
utbildningsplatserna för anställda i Stockholm och på Gotland. Andra aktuella utbildningsinsatser 
är ”Grundläggande onkologi” samt webbinariet om ”Cytostatika som symtomkontroll i palliativ 
vård” som hölls under våren. 

• Utbildningen ”Förändringsarbete genom team” fick i år anpassas till pandemins förutsättningar 
och resulterade i flera spännande projekt, läs om ett av projekten 

• Den webbaserade utbildningen Cytostatikakörkort erbjuds löpande för att nyanställda snabbt ska 
få kunskap om säker hantering av cytostatika.  

• 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. 

• I september 2021 lanseras webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll. Den vänder 
sig främst till skolsköterskor men vissa delar passar också för andra roller i elevhälsoteamet. 

• Inom strålbehandling har bristen på specialistutbildade sjuksköterskor varit uttalad en längre tid 
vilket bland annat påverkat tillgänglighet och arbetsmiljö. Regionalt arbete pågår i nära samverkan 
med vårdgivare avseende strategier för kompetensförsörjning och RCC Stockholm Gotland 
erbjuder stöd till kostnad för utbildning 

• Tillsammans med akutsjukhusen och regionledningen har RCC Stockholm Gotland kartlagt 
tillgången till onkologer i regionen och prognostiserat behovet de kommande åren. Arbetet har 
bidragit till att antalet ST-tjänster har utökats.  

• 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://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/de-nodvandiga-samtalen--lakare-september-2021/
https://pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/grundlaggande-cancervard-host-2021/
https://www.anpdm.com/newsletterweb/4742504A70404B5E4170404759/434B5A47764442514A794740514B71?noTracking=true&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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/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/webbutbildning-barn-och-cancer---skolskoterskans-roll/
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RCC Stockholm Gotland arbetar också med att ta fram patientinformation att använda sig av i 
verksamheterna. Exempel på detta är: 

 

• Filmer som ett alternativ till kunskapsstöd riktad till patienter, närstående och allmänhet. I 
samarbetet med Cancerfonden och RCC Väst har två filmer om strål- och cytostatikabehandling 
producerats. Filmerna är översatta till fem språk förutom svenska; arabiska, dari, engelska, persiska 
och somaliska och finns tillgängliga för Min Vårdplan, Cancerfonden och RCC:s webb. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/juni/informationsfilmer-om-stralbehandling-och-cytostatikabehandling/
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 2021 
 
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. 
 
 


