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Förkortningar 
 
BMA Biomedicinsk analytiker 

CMD Centrum för molekylärdiagnostik 

EBUS Endobronkiell ultraljudsundersökning 

KRYH Förvaltning Kristianstad-Ystad 

NGS Next-generation sequencing 

MDK Multidisciplinär konferens 

MRT Magnetresonanstomografi 

PET-CT Positron-Elektron Tomografi/Datortomografi 

SOK Skånes Onkologiska klinik 

SUND Förvaltning Helsingborg-Trelleborg 

SUS Förvaltning Skånes Universitetssjukvård 

TTNA Transthorakal lungpunktion 

VATS Videoassisterad thoraxkirurgi 

Sammanfattning 
 

Prognosen för de kommande 20 åren pekar på ett ökat antal fall av lungcancer i hela södra 

sjukvårdsregionen. Lungcancer ger inte sällan symtom först sent i sjukdomsförloppet och 

majoriteten av patienterna har spridd sjukdom vid diagnos. För att kunna upptäcka lungcancer 

i ett tidigare skede utvärderas screening för lungcancer internationellt och kan bli aktuellt att 

rekommenderas i högriskgrupper. Screening innebär att patienterna kan fångas tidigare och att 

andelen som opereras ökar, liksom att andelen som behandlas med tilläggsbehandling för att 

minska risken för återfall ökar.  

 

De senaste årens utökade behandlingsmöjligheter har ökat överlevnaden vid lungcancer, 

framför allt i form av nya diagnostiska principer för selektion av patienter till kurativt 

syftande operation, förfinade strålbehandlingsmöjligheter och molekylär analys av 

behandlingsprediktiva biomarkörer för målstyrd behandling. Målstyrd behandling av 

lungcancer är nu första linjens behandling och har fört med sig ett ökat behov av molekylär 

analys av lungcancerproverna. Lungcancer indelas i molekylära undergrupper, vilket ställer 

ökade krav på patologi och innebär längre behandlingstid och ökade resurskrav inom 

lungmedicin. Inom ramen för den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp införs 

i januari 2016 förkortad utredningstid för lungcancer, vilket ställer krav på viss överkapacitet i 

den diagnostiska processen för att nå de stipulerade väntetiderna. 

 

Varje Regionalt cancercentrums uppgift innefattar att utforma en kompetensförsörjningsplan 

för cancervården. Som led i detta arbete har RCC Syd genomfört denna processorienterade 

(figur 1) kompetensförsörjningsinventering och plan. Arbetet har genomförts med hjälp av 

dialoger med RCC Syds regionale patientprocessledare, en webbenkät som skickats ut till de 

lokala patientprocessledarna, intervjuer med lokala patientprocessledare och andra 

nyckelpersoner och ett seminarium med lokala patientprocessledare. 

   

 

Fig. 1. Patientprocessen inom området lungcancer.  
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Identifierade kompetensförsörjningsbehov 

 

1. Det råder brist på lungmedicinska specialister. I Södra sjukvårdsregionen förväntas 31% 

specialistläkarna gå i pension inom 5 år. Särskilt alarmerande är bristen vid SUS och i 

Halland.   

 

2. Lungcancerdiagnostik och behandling skulle vinna på etablering av ett 

thoraxonkologiskt kompetenscentrum och definition av regionala kompetensnoder. 

Koncentration av avancerad/specialiserad lungcancerdiagnostik och behandling bedöms 

vara positivt ur rekryteringshänseende och skulle öka möjligheten att behandla patienter 

inom ramen för kliniska studier.  

 

3. Endobronkiell ultraljudsundersökning (EBUS) utgör en flaskhals. EBUS i syfte att 

stadieindela tumörer och erbjuda endobronkiella terapeutiska interventioner erbjuds 

endast vid SUS. 

 

4. Kontaktsjuksköterskor inom lungmedicin finns i stor utsträckning, men resurser saknas 

vid lungmottagningarna i SUND och SUS.  

 

5. Fortbildningsnivån upplevs som bristande bland 60% av de lungmedicinska 

specialisterna och bland 33% av kontaktsjuksköterskorna.  Särskilt efterfrågas 

fortbildning om lungcancersjukdomen, komplikationer till lungcancer, 

verkningsmekanismer och biverkningar för cytostatika, smärtbehandling och allmän 

palliativ vård för de sjuksköterskor som är involverade i lungcancervården. 

 

6. Inom radiologi är undersökningar för lungcancer standard och hanteras av alla 

allmänradiologer, med undantag för SUS som har särskilda thoraxradiologer. 

Bemanningen bedöms som bristande för allmänradiologer vid SUS, SUND och KRYH 

och är minimal i Kronoberg. PET/CT finns tillgänglig vid SUS och i Växjö. Tillgången 

till PET/CT bedöms behöva ökas vid införande av standardiserade vårdförlopp.  

 

7. Bemanningen för funktionsutredning vid klinisk fysiologi bedöms som bristande i 

Blekinge. 

 

8. PET-CT undersökningar utförs endast vid SUS och i Kronoberg. Verksamheten utgör 

en flaskhals.  

 

9. Lungcancerpatologi har en god bemanningssituation med undantag av SUND och SUS, 

där det råder akut brist på lungcancerpatologer. Vi de senare enheterna behöver också 

cytodiagnostiker rekryteras närmsta femårsperioden mot bakgrund av 

pensionsavgångar. Inom patologi framhålls särskilt att det finns stort behov av 

kompetenshöjning gällande molekylära analyser eftersom dessa på kort tid införts för 

majoriteten av lungcancerprov. 

 

10. MDK-kapaciteten är bristande med en för låg (40-100%) andel av patienterna 

diskuterade vid MDK på de olika enheterna under 2014.  
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11. Strålbehandling utgör en flaskhals. Ca 20% av patienter med lungcancer behöver denna 

behandling. Vid SUS bedöms bemanningen vara minimibemanning avseende 

strålonkologer och brist på strålbehandlingssköterskor.  

 

12. Mer än hälften av de tillfrågade har angett att de tycker att de kan erbjuda acceptabel 

eller fullständig rehabilitering för patienter med lungcancer, samtidigt som majoriteten 

av enheterna pekar på behov av att utöka rehabiliteringspersonal för 

lungcancerpatienter. Störst brist anges för patienternas existentiella behov.  

 

13. Vid lungcancer finns evidens för att tidig anslutning till palliativ verksamhet ger 

förbättrad överlevnad och livskvalitet. Mer än 80% av de tillfrågade har angett att de 

tycker att de kan erbjuda lungcancerpatienterna acceptabel eller god såväl allmän som 

specialiserad palliativ vård, men att tidig anslutning inte fungerar som önskat. Inom 

området finns betydande förbättringsmöjligheter avseende tillgång till smärtenheter, 

palliativa konsultteam, palliativt stöd i hemmet och hospice-verksamhet. Hospice 

saknas i Halland, Blekinge och Kronoberg.  

 

14. <5% av patienterna inkluderas i kliniska studier vid primärbehandling, även om något 

fler inkluderas i studier senare i sjukdomsförloppet. Lungcancerforskningen behöver 

stärkas, vilket kan ske genom utökat samarbete mellan avdelningarna för onkologi, 

patologi och lungmedicin vid Lunds universitet, genom utnyttjande av den regionala 

biobanken och genom ökad tillgång till forskningssjukskötskor samt strukturer som 

medger att patienter från hela regionen kan delta i kliniska studier. 

 

 

Föreslagna åtgärder (talen relaterar till ovan identifierade brister) 

 

1. Mot bakgrund av den uppkomna bristsituationen rekommenderas alla enheter med 

lungcancerdiagnostik och behandling att ta fram en plan för hur kompetens ska kunna 

tillvaratas och hur utbildnings- och specialiseringsbehov ska kunna mötas. Rekrytering 

av lungmedicinska specialister uppfattas vara svår, men möjlighet att rekrytera färdiga 

specialister t.ex. från andra länder, behöver utvärderas till de enheter som har störst 

brist. ST-tjänster inriktade mot lungmedicin rekommenderas att utlysas snarast. 

Möjlighet till snabbare utbildning bör ses över, t.ex. genom att ST-läkare i 

internmedicin vidareutbildas i lungmedicin och minskad omfattning av akutmedicinsk 

tjänstgöring. Möjligheten att utöka samarbetet mellan onkologi och lungmedicin, så att 

läkare inom onkologi tar en större roll i lungcancerbehandlingen, bör undersökas. 

Dialog behövs med lärosätena för att anpassa utbildningsplatserna till 

landstingen/regionernas behov, särskilt gällande utbildning av onkologsjuksköterskor, 

röntgensjuksköterskor och cytodiagnostiker samt erhållande av PET/CT-kompetens 

BMA och röntgensjuksköterskor. 
 

2. En samlad nivåstrukturering av lungcancerprocessen behöver genomföras inom södra 

sjukvårdsregionen. 

 

3. Utökning av diagnostisk EBUS i SUND och i Halland kan avlasta SUS. Möjlighet att 

starta upp diagnostisk EBUS i Malmö bör undersökas. 

 

4. Antalet kontaktsjuksköterskor behöver ökas med 8 tjänster. 
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5. Fortbildning och kompetensöverföring behöver säkras för samtliga medicinska 

kompetenser involverade i lungcancerdiagnostik och behandling. Möjlighet att delta i 

regionala möten behöver säkerställas, liksom att lokal processledare finns vid alla 

lungmedicinska enheter och har tid avsatt för processarbete. Möjlighet till hospitering 

på andra sjukhus rekommenderas. 

 

6. Kompetensförstärkningar behövs inom radiologi. PET/CT-diagnostik behöver byggas 

ut i regional samverkan (vg se separat utredning från RCC Syd). 

 

7. Kompetensförstärkningar behövs inom klinisk fysiologi. 

 

8. Behoven av PET/CT förväntas öka. Utbyggnad av denna diagnostik behöver ske i 

regional samverkan och kompetensförsörjningen behöver säkras avseende PET-

kompetenta nuklearmedicinare.  

 

9. Inom patologi behövs rekryteringar och resursförstärkning kopplat till molekylär 

diagnostik. 

 

10. MDK bör utökas till att omfatta alla stadium III-patienter. Den regionala MDK som 

genomförs i Skåne utökas till att omfatta hela södra sjukvårdsregionen. 

 

11. Mot bakgrund av väntade pensionsavgångar behövs rekrytering/upplärning för att säkra 

tillgång till framtida kompetens inom strålbehandling av lungcancer.   

 

12. Rehabiliteringskompetens behöver säkras långsiktigt med betoning på existentiella 

behov. 

 

13. Vid lungcancer är behoven av palliativ vård omfattande och tidig tillgång behöver 

säkras. 

 

14. Åtgärder krävs för att stärka forskningen inom området. 

 

 

Föreslagen prioritering och tidsplan 

 
Lungcancerområdet har, trots en dålig prognos och stora möjligheter att öka livskvaliteten och 

förlänga livet för patienter med lungcancer, halkat efter andra stora tumörsjukdomar som tex. 

bröstcancer och prostatacancer. Mot denna bakgrund – samt en ökande prevalens – 

rekommenderas särskilda insatser inom området. Följande föreslås: 

 

2015-2016 

 

 Kompetensförsörjningsplaner för lungcancerdiagnostik och behandling etableras på 

alla enheter. 

 

 Rekryteringsprocesser inleds för specialister i lungmedicin, ST-läkare för 

specialisering i lungmedicin och patologer med thoraxinriktning samt molekylär 

patologi.  

 

 Samverkan mellan onkologi och lungmedicin utökas.  
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 Tidig anslutning till palliativ vård skras för alla patienter med lungcancer stadium III 

och IV. 

 

 Jämlik och god tillgång till MDK säkras. 

 

 Fortbildning säkras för lungmedicinare och kontaktsjuksköterskor. 

 

 Antalet kontaktsjuksköterskor ökas. 

 

 

2016-2017  

 

 Thoraxonkologiskt centrum och kompetensnoder bildas i södra Sjukvårdsregionen för 

samlad diagnostik och behandling av lungcancer. 

 

 Aktiva åtgärder genomförs för att stärka forskingen, med fokus på deltagande i 

kliniska studier och egeninitierad klinisk experimentell forskning. 

 

 Nivåstrukturering av lungcancerprocessen utvärderas och genomförande planeras. 

Arbetet innefattar regional struktur för EBUS-diagnostik och PET-CT undersökningar. 

 

 Kompetensförsörjningsbehov inom bild- och funktion samt fysiologi kartläggs och 

utökas enligt upprättade planer. 

 

 Behoven inom strålbehandling och rehabilitering säkras genom rekryteringar. 

 

 Kontinuerligt arbete gemensamt med lärosätena för utbildningsdimensionering. 
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Bakgrund  

 

Alla patienter ska erbjudas en jämlik och god vård i enlighet med svensk lag. En adekvat 

kompetensförsörjning är viktig för att kunna uppnå detta. I den nationella cancerstrategin (1) 

slås fast att det finns ett antal utmaningar för cancervården. Antalet cancerfall beräknas öka 

samtidigt som utvecklingen av olika typer av behandlingsmetoder gör att antalet patienter som 

överlever sin sjukdom ökar. Detta medför att cancervården ställs inför stora krav på att 

planera verksamheten, anpassa och utveckla arbetssätten så att cancerpatienter får tillgång till 

en cancervård där behandlingen grundas på evidens och beprövad vetenskap, med 

medarbetare som äger en ändamålsenlig kunskap och kompetens.  

 

Ett stort antal medarbetare inom cancervården beräknas gå i pension de närmsta 10 åren och 

utbildningstiden för nya medarbetare är lång. Om medarbetarnas erfarenhet och kunskap inte 

hinner överföras riskerar högt specialiserad kompetens att förloras och verksamheterna 

kommer att stå inför stora produktionsproblem, vilket riskerar försämra vården. En långsiktigt 

hållbar bemanning ger möjlighet att arbeta med att höja kvaliteten på vården, t.ex. genom att 

ge utrymme till fortbildning, registerarbete och vårdprogram- och utvecklingsarbete, medan 

minimibemanning innebär att man enbart kan sköta det mest grundläggande varje dag. 

Minimibemanning under lång tid urholkar kompetensutvecklingen och god framförhållning 

vad gäller kompetensplanering är därför väsentligt. 

 

Under 2012 genomfördes en övergripande förstudie av kompetensförsörjningen för 

cancersjukvården i södra sjukvårdsregionen (2). Studien visade att det finns brister inom flera 

av cancervårdens profilområden, såsom specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, 

BMA, cytodiagnostiker och läkare (särskilt inom klinisk patologi, onkologi och urologi). 

Andra områden som enligt rapporten behöver en generell kompetensförstärkning är 

rehabiliteringsmedicin och palliativ vård. RCC Syds har specifikt studerat och rapporterat 

kring kompetensbehov inom patologi, rehabilitering, palliativ vård samt PET-CT diagnostik.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva vilka kompetenser som behövs för att kunna 

ge lungcancerpatienter rätt kompetens från diagnostik till uppföljning, göra en 

helhetsbedömning av hur kompetensförsörjningen ser ut för lungcancerprocessen i Södra 

sjukvårdsregionen och identifiera utvecklingsområden. 

 

Nationell kompetensförsörjningsplan för cancervården 

 

Antalet personer i Sverige som lever med en cancerdiagnos förväntas att fördubblas till år 

2030. Bakomliggande faktorer är befolkningsökning, längre överlevnad, ökad incidens av 

flera cancerdiagnoser, men också ett förbättrat behandlingsresultat (1). För att vara förberedda 

på denna ökade belastning i vården antogs en nationell cancerstrategi och alla regionala 

cancercentrumn fick i uppdrag att uppfylla 10 kriterier, varav ett är att utforma en 

kompetensförsörjningsplan för cancervården.  
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Metod 

 

Kompetensförsörjningsplanen har genomförts genom ingående dialoger med den regionala 

patientprocessledaren, genom en webbenkät som skickats ut till de lokala 

patientprocessledarna (se bilaga 1) samt med hjälp av intervjuer med lokala 

patientprocessledare och andra nyckelpersoner (se förteckning över samtliga intervjuer i 

bilaga 2) och ett seminarium med lokala patientprocessledare. Flera lungmedicinska 

specialister har varit svåra att nå och möjligheten till intervjutid har varit begränsad, vilket 

tydliggör områdets pressade arbetssituation. Webbenkäten innehöll frågor om aktuell 

bemanning, väntade pensionsavgångar, behov av rekrytering, särskilt viktiga kompetenser 

(singelkompetenser), möjlighet att överföra arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och 

möjlighet att överföra kompetens inom yrkeskategorier, fortbildning, utbildningsbehov och 

deltagande i kliniska studier. Enkäten har respektive lokal patientprocessledare fyllt i i 

samarbete med eller skickat vidare till andra specialiteter inom processen, såsom radiologi, 

klinisk fysiologi, patologi, onkologi och thoraxkirurgi. Rehabilitering och palliativ vård har 

processledaren själv svarat på.  

 

Avgränsningar 

 

Fokus har varit på den specialiserade vården. Patientens process börjar vanligen i 

primärvården och kompetensförsörjningen för att diagnosticera lungcancer i primärvården 

omfattas inte av undersökningen. Vidare har studien främst berört situationen för 

specialistläkare, ST-läkare och kontaktsjuksköterskor, som har nyckelfunktioner för 

lungcancervården, även om många flera andra yrkeskategorier är av stor betydelse för 

cancervården. Ett särskilt fokus har varit att få fram singelkompetenser, alltså kompetenser 

som endast ett fåtal personer besitter och som därför är särskilt känsliga. En viktig 

begränsning är att siffrorna i rapporten är skattningar gjorda av lokal patientprocessledare för 

lungcancer eller person som arbetar med thoraxpatologi, thoraxradiologi, lungcancer inom 

klinisk fysiologi, lungcancer inom strålningsonkologi och thoraxoperation. Även behoven av 

rehabilitering  och palliativ vård är skattade av patientprocessledarna inom 

lungcancerområdet. Arbetssättet motiveras av behov av att få detaljerad kunskap om specifika 

kompetenser som inte kunnat belysas i HR-avdelningarnas övergripande statistik. 

 

Ytterligare en aspekt av kompetensförsörjning som inte omfattas av studien är om regionens 

lärosäten tillgodser regionernas/landstingens behov av utbildning. I förstudien (2) gjordes en 

översiktlig kartläggning av hur de olika utbildningarna förser behovet av personal och 

intervjuerna i denna studie har precis som den visat på behov av en tydligare dialog för att 

anpassa utbildningsplatserna till landstingen/regionernas behov.  

 

Det är viktigt att poängtera är att kompetensförsörjningsbehoven förändras t.ex. genom snabb 

kunskapsutveckling, nivåstrukturering och införande av standardiserade vårdförlopp, varför 

återkommande utvärdering och revision behövs.  
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Lungcancer 
 

Lungcancer är den cancersjukdom som orsakar flest dödsfall i Sverige. Den förväntade 

relativa 5-årsöverlevnaden efter diagnos är idag 11,9% hos män och 15,2% hos kvinnor (6). 

Viss förbättring av överlevnaden har setts de senaste decennierna tack vare förbättrad 

radioterapi och brett införande av kemoterapi. På senare år har nya målstyrda behandlingar 

tillkommit för undergrupper av lungcancer med uppvisande av förbättrade överlevnadsdata.  

Medianålder för insjuknande är 70 år för män och 68 år för kvinnor. Endast 0,6% av 

patienterna är yngre än 40 år vid diagnos. Förändring av incidensen av lungcancer hänger nära 

samman med rökningsvanornas förändringar. Hos män ökade incidensen av lungcancer fram 

till mitten av 70-talet i Sverige, men har sedan början på 80-talet börjat avta. Incidensen för 

kvinnor har ökat fram till 2010 i Sverige (6, 7). I södra sjukvårdsregionen diagnosticeras 

årligen 750–850 patienter med lungcancer (figur 2). 

 

 
Figur 2. Antal fall av lungcancer per ort i Södra sjukvårdsregionen enligt cancerregistret, data från 

www.ocsyd.se 2015-04-01. 

Prognosen för de kommande tjugo åren pekar på ett ökat antal fall av lungcancer i hela Södra 

Sjukvårdsregionen om man tar hänsyn till befolkningstrenden och om den genomsnittliga 

incidensen under åren 2008–2012 också gäller framöver, blå kurva i figur 3. När 

incidenstrenden modellerats över tid och hänsyn tagits till åldersgrupp, tidsperiod och 

födelsekohort (befolkningstrend + incidenstrend, röd kurva i figur 3) ser antalet lungcancerfall 

ut att öka ytterligare i alla regioner utom Blekinge. 
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Figur 3. Prognos för antalet framtida cancerfall i lungcancer i Södra Sjukvårdsregionen. Data är hämtade från Delar i en 

helhet, Regional cancerplan RCC Syd 2015–2018. 

 

Överlevnaden i lungcancer är starkt kopplad till tumörstadium, men sjukdomen ger ofta 

symtom sent i förloppet och över hälften av patienterna har spridd sjukdom vid diagnos (6), se 

figur 4. 

  

 
Figur 4. Fördelning av stadium vid diagnos per kön, 2002–2012. Tabellen är hämtad från Lungcancerutredning 28 dagar, en 

sammanställning av flödet. 

 

Flera studier har utvärderat effekten av screening för högriskindivider, i första hand rökare i 

övre medelåldern. En stor randomiserad studie, the National Lung Screening Trial, visade att 

screening med lågdos datortomografi av personer med hög risk för lungcancer medförde en 

50

70

90

110

2008-2012 2018-2022 2028-2032

Lungcancer Blekinge 

Befolkningstrend

Befolkningstrend + incidenstrend

100

150

200

250

300

2008-2012 2018-2022 2028-2032

Lungcancer Halland 

Befolkningstrend

Befolkningstrend + incidenstrend

40

60

80

100

120

2008-2012 2018-2022 2028-2032

Lungcancer Kronoberg 

Befolkningstrend

Befolkningstrend + incidenstrend

500

600

700

800

900

2008-2012 2018-2022 2028-2032

Lungcancer Skåne 

Befolkningstrend

Befolkningstrend + incidenstrend

A
n

ta
l n

ya
 lu

n
gc

an
ce

rf
al

l 
A

n
ta

l n
ya

 lu
n

gc
an

ce
rf

al
l 

A
n

ta
l n

ya
 lu

n
gc

an
ce

rf
al

l 
A

n
ta

l n
ya

 lu
n

gc
an

ce
rf

al
l 



   

12 

 

minskad mortalitet i lungcancer på 20% (8). Innan implementering av storskalig screening 

kan rekommenderas återstår dock ett antal frågeställningar som behöver besvaras, såsom att 

avgränsa vilken population som har störst nytta av screening, beräkna kostnadseffektiviteten 

och optimera såväl intervall som antal undersökningar. I det nationella vårdprogrammet för 

lungcancer rekommenderas inte införande av screening i Sverige, men förfarandet kan bli 

aktuellt att utvärdera i studier och att kombinera med rökavvänjning (6). Eventuell screening 

för lungcancer kommer att ställa ökade krav på kompetensförsörjning inom 

lungcancerprocessen, särskilt avseende diagnostik och behandling av misstänkta och tidiga 

tumörer. 

Standardiserat vårdförlopp, som för lungcancer planeras införas i januari 2016, kommer att 

innebära att utredningsförloppet behöver optimeras och genomföras på kortare tid. Antalet 

patienter som ska utredas kommer av erfarenheterna från Danmark att döma sannolikt att ökas 

något, dessutom kan den kortade utredningstiden som ska uppnås kräva en viss överkapacitet 

och därmed ett något ökat kapacitetsbehov. 

Processbeskrivning 
 

För patienten initieras den diagnostiska processen oftast med ett besök i primärvården med en 

efterföljande lungröntgen. Remiss skickas till en lungmottagning som påbörjar ett 

utredningsförlopp. Utredningsförloppets huvuddelar visas i Figur 5. En stor andel av 

patienterna får återfall i sin sjukdom, varvid ett nytt utredningsförlopp initieras. De flesta 

delarna av lungcancerprocessen kan utföras vid alla sjukhus i södra sjukvårdsregionen, men 

vissa delar av processen utförs endast vid ett eller ett fåtal sjukhus. Exempel på dessa 

regionalt arbetsfördelade ingreppen är PET-CT (SUS/Lund och Kronoberg), EBUS för 

stadieindelning och endobronkiell terapi för palliativ symtomlindring (SUS), 

lungcanceroperationer (SUS och Blekinge) och strålbehandling (SUS och Kronoberg). För 

PET-CT och EBUS innebär detta ett extra tillskott på ca 200 undersökningar per år för SUS 

(9). 

 

Vägen in 

 

En vanlig första vårdkontakt vid lungcancer är att patienten söker primärvård för ett 

debutsymtom såsom hosta (45–75%), dyspné/andningsproblem (37–58% ), blodiga 

upphostningar (20–30%) eller bröstkorgssmärta och skickas till lungröntgen som visar ett 

patologiskt eller misstänkt fynd. Mer än 90% av lungcancerpatienterna har symtom när 

sjukdomen diagnostiseras, resterande 10% upptäcks i samband med lungröntgen eller 

datortomografi av bröstkorgen vid annan frågeställning. En andel av lungcancerpatienterna 

kommer in via andra slutenvårdsenheter. Dessa patienter är ofta längre gångna i sin 

cancersjukdom och symtomen de söker för orsakas i många fall av metastaser. De vanligaste 

metastaslokalerna för lungcancer är CNS, skelett, lever och binjurar.  

 

Lungmottagning 
 

Första steget i den diagnostiska processen är att en remiss anländer till och granskas på 

lungmottagningen. Vid remissgranskningen bestäms det fortsatta utredningsförloppet. 

Utredningen har tre huvudsyften: 

1. Fastställa diagnos 
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2. Kartlägga tumörutbredning 

3. Bedöma patientens funktionsstatus inför behandlingsbeslut 

För patienter som bedöms ha potentiellt botbar lungcancer (ca 70% av totala antalet patienter) 

bokas ett utredningspaket bestående av PET/CT-undersökning, läkarbesök, diagnostisk 

undersökning, MDK och behandlingsbeslut. Patienter i hög ålder, med uttalad 

komorbiditet/samsjuklighet eller spridd sjukdom (ca 30%) kallas i detta skede till en första 

klinisk bedömning. Ca hälften av dessa patienter (ca 15% av totala flödet) slussas vidare till 

det ordinarie utredningsförloppet. 

 

För remissgranskning och första mottagningsbesök behövs en lungspecialist med kunskap om 

lungcancer och en kontaktsjuksköterska eller sjuksköterska på lungmottagningen. För att bli 

lungspecialist krävs specialistutbildning inom internmedicin med subspecialisering inom 

lungmedicin. För lungcancerkompetens krävs kunskap inom diagnostik, utredning och 

behandling av lungcancerpatienter samt praktisk träning av interventionstekniker, ultraljud 

och bronkoskopi. 

 

Vid det första mottagningsbesöket får patienten besked om att lungcancer misstänks och det 

är en stor fördel om kontaktsjuksköterska kan vara med vid detta besök. För många patienter 

är beskedet omvälvande och det är viktigt att i detta skede ha möjlighet att erbjuda patienten 

ett kuratorsbesök vid behov och kanske än viktigare vid diagnosbesked. 

Kontaktsjuksköterskan har en mycket viktig roll och är patientens stående kontakt med 

lungmedicinavdelningen och den som lotsar patienten vidare genom undersökningarna. 

Patienterna med lungcancer utgör 40–50 % av verksamheten vid lungmottagningen.  

 

Geografiskt: 

Patienter med misstänkt lungcancer utreds och behandlas i södra sjukvårdsregionen vid 8 

sjukhus. 

 

Bemanningsläge: 

Det råder redan nu en stor brist på lungspecialister med inriktning på lungcancer i Södra 

Sjukvårdsregionen, se tabell 1. Situationen är allvarlig då 8,75 av de 28,2 (31%) specialisterna 

i lungmedicin som arbetar med lungcancer väntas gå i pension inom fem år. Behovet av 

rekrytering är skattat till elva lungmedicinare och åtta ST-läkare. Särskilt allvarlig är 

situationen i Hallland, SUS och KRYH. Tillgången på kontaktsjuksköterskor inom 

lungmedicin bedöms som tillräcklig i Kronoberg och KRYH-Ystad, medan övriga enheter 

bedömer att det råder minimibemanning eller brist. Lund/Malmö och Helsingborg saknar 

kontaktsjuksköterskor, men rekrytering/internutbildning pågår. Tillgång till kurator i 

verksamheten finns hos 86% av de tillfrågade klinikerna och som konsult i de resterande 14%, 

se tabell 8. Bemanningen bedöms dock som minimibemanning av 57% av de tillfrågade 

orterna, men glädjande nog även som fullt tillräcklig av 43%, se tabell 9. Vid Halmstads 

sjukhus bokas ett obligatoriskt besök hos kurator in vid diagnosbesked för alla 

lungcancerpatienter, något som upplevs som positivt av de anställda. 

 

Bild- och funktionsdiagnostik inkl. PET/CT 
 

Tidigt i utredningsskedet utförs en CT thorax och buk för att kartlägga den misstänkta 

tumörens utbredning, stadieindela patienter som är aktuella för kurativt syftande behandling 
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och bedöma om tumören är möjlig att operera bort. Oftast utförs en CT som är kombinerad 

med positronemissionstomografi (PET) vilket ger information såväl om metabol aktivitet hos 

tumören som anatomisk utbredning. Andra bild- och funktionsmedicinska tekniker kan 

användas för att utreda tumörinväxt på andra lokaler. De vanligaste är MRT av thorax för t.ex. 

misstänkt överväxt på thoraxväggen, CT eller MRT av hjärna med intravenös kontrast vid 

misstanke om hjärnmetastaser, ultraljudsundersökning av levern med kontrast vid misstanke 

om levermetastaser och skelettscintigrafi vid misstanke om skelettmetastasering.  

Utredningar vid lungcancer utgör ca 5% av den totala verksamheten inom radiologi.  

PET/CT-undersökningar för lungcancer utgör ca 5% av arbetsinsatsen vid klinisk fysiologi 

vid SUS. 2014 gjordes 4699 PET/CT-undersökningar i Lund och 237 i Växjö. Kapaciteten i 

Växjö beräknas vara det dubbla för 2015. 

För PET/CT-undersökning vid lungcancer behövs radiologer/kliniska fysiologer som är 

dubbelspecialiserade i nuklearmedicin. Processen kräver även sjukhusfysiker, BMA och 

röntgensjuksköterskor som är dubbelutbildade med CT-kompetens resp. nuklearmedicinsk 

kompetens.  

 

Geografiskt: 

Inom radiologin utgör undersökningar för lungcancer standardundersökningar som alla 

allmänradiologer hanterar. Endast vid SUS finns särskilda thoraxradiologer som hanterar 

lungcancerundersökningar.  

 

PET/CT görs i dagsläget endast vid klinisk fysiologi vid SUS och vid röntgenenheten i Växjö. 

Till SUS skickas alla patienter i Skåne, samt en del av patienterna från Halland (en del skickas 

till Göteborg) och en del av patienterna från Blekinge och Kronoberg. I Växjö görs PET/CT 

på en del av patienterna från Kronoberg och Blekinge. 

 

Bemanningsläge: 

Bemanningen bedöms som bristande för allmänradiologer vid SUS, SUND och KRYH med 

minimibemanning i Kronoberg och tillräcklig bemanningen i Kronoberg och Hallabd, tabell 

2.  

 

Efterfrågan på PET-CT har ökat med 15–20% årligen de senaste åren och införandet av de 

standardiserade vårdförloppen ger behov av en utökad kapacitet, exakt hur stor är inte känd 

ännu. Den aktuella bemanningen för PET/CT vid klinisk fysiologi i Lund bedöms som 

bristande framför allt med avseende på PET/CT-kompetenta dubbelspecialister, se Tabell 3. 

Det råder brist på specialister inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin både lokalt och 

nationellt, särskilt specialister med PET-kompetens. Det råder brist på BMA och 

röntgensjuksköterskor, vilka behöver vidareutbildas internt till att få kompetens inom både 

CT och nuklearmedicin. Bemanningen för PET/CT i Kronoberg bedöms som tillräcklig, men 

verksamheten är idag begränsad till en dag per vecka.  

 

Diagnostik och stadieindelning 

Bronkoskopi 

Den vanligaste metoden för morfologisk diagnostik av misstänkt lungcancer är bronkoskopi, 

se Figur 6, vilket utförs efter PET-CT. Undersökningen utförs på ca 70% av patienterna och är 

en standardundersökning som kan utföras på alla lungenheter i Södra sjukvårdsregionen. 

Syftet med undersökningen är att bedöma tumörens utbredning i luftrören, att verifiera 

diagnosen för histologisk och/eller cytologisk provtagning och att ta prover från lymfkörtlar 
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för stadieindelningen. Förutom standard-bronkoskopi kan en del mer avancerade 

undersökningar göras som kräver specialutrustning och särskild kompetens. Dessa utförs i 

endast vid SUS. 

 
Figur 6. Undersökningar som utgjort grunden för klinisk stadieindelning för lungcancerfall registrerade i NLCR per 

diagnosår, 2002–2012. Figur hämtad från Lungcancerutredning 28 dagar. 

 

EBUS 

 

EBUS används dels i diagnostiskt syfte och dels för stadieindelning av lungcancer. 

Stadieindelningen görs för att vägleda behandlingsbeslut, bedöma prognosen för patienten och 

för att kunna värdera behandlingsresultaten. För EBUS används en speciell utrustning som 

finns vid SUS (i Lund och i Malmö). Vid EBUS-provtagning är det viktigt att proverna som 

tas är representativa och därför är det en stor fördel om cytodiagnostiker kan finnas på plats 

för att kunna bedöma provet under undersökningens gång. EBUS är en flaskhals i 

lungcancerprocessen och det är tidigare konstaterat att denna kapacitet behöver utökas (8,9). 

 

Geografiskt: EBUS i diagnostiskt syfte görs vid SUS Malmö/Lund, i Helsingborg och i 

Halmstad. EBUS för stadieindelning görs endast vid SUS. 

Bemanningsläge: I Helsingborg görs diagnostiskt EBUS sedan ett år tillbaka av två av de sex 

specialisterna (en av dessa beräknas gå i pension inom sex år) och en specialist till ska läras 

upp. Halmstad har nyligen börjat med diagnostisk EBUS, med en EBUS-kompetent 

lungspecialist (som beräknas gå i pension om ca sju år) och en ST-läkare som är under 

upplärning. EBUS för stadieindelning hanteras av 3 av de 5 lungcancerprofilerade 

specialisterna vid SUS. En fjärde lungspecialist är under upplärning och beräknas kunna 

hantera EBUS självständigt inom ett år. 

 

Transthorakal lungpunktion 

 

Transthorakal lungpunktion (TTNA) används i 20–25% av lungcancerfallen då bronkoskopi 

inte gett eller bedömts kunna ge diagnos. TTNA görs med stöd av CT eller ultraljud av 

thoraxradiolog och prov tas för cytologi eller histopatologisk undersökning. TTNA är ett 

särskilt viktigt kompetensområde inom thoraxradiologin som rör lungcancer.  

Geografiskt: Punktion görs av bild- och funktionsmedicinsk enhet på alla sjukhusen. 

Bemanningsläge: 
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Vid sjukhusen i regionen finns 2-4 radiologer med kompetens för punktioner och 

bemanningen för punktioner bedöms vara tillfredsställande.  

 

Histologisk och molekylärgenetisk diagnostik 
 

Lungcancerdiagnosen baseras i majoriteten av fall på patologiskt material (t.ex. bronkbiopsier 

eller transthorakala mellannålsbiopsier) eller cytologiskt material (t.ex. från EBUS-

undersökning eller transthorakal finnålspunktion). Histologiskt material granskas och svaras 

ut av patolog med specialkompetens inom thoraxpatologi, medan cytologiskt material 

mestadels besvaras av cytodiagnostiker eller cytologiskt inriktad patolog. För histologiskt 

material klassificeras tumören med en kombination av ljusmikroskopi och immunhistokemi, 

med huvudsakligt syfte att skilja på småcellig cancer, icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av 

skivepiteltyp och icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp. För klinisk patologi utgör 

lungcancer mindre än 5% av verksamheten.  

 

Förutom diagnostisk cytologi och patologi utvärderas markörer som spelar roll för val av 

behandling, s.k. prediktiva markörer. De prediktiva markörer som utvärderas i nuläget är 

aktiverande EGFR-mutationer för behandling med EGFR-hämmare respektive förekomst av 

fusionsgenen EML4-ALK eller ALK-mutation, s.k. ALK-positiv NSCLC för behandling med 

ALK-inhibitorer. Sedan januari 2015 skickas alla prov från Region Skåne, Region Kronoberg 

och Landstingen Blekinge som visar sig vara NSCLC, vilket är ca 85% av de avancerade 

cancrarna, till centrum för molekylär diagnostik, CMD, på Medicon Village i Lund för 

mutationsanalys med nya generationens DNA-sekvenseringsteknik (NGS). CMD skickar 

svaret på mutationsanalysen till klinisk patologi i Lund, som svarar ut till behandlande läkare. 

I Halmstad håller NGS på att upphandlas. Inom patologi är därför patolog, cytodiagnostiker, 

molekylärbiolog och BMA med kompetens inom både lungcancerpatologi, 

lungcancercytologi och molekylär analys särskilt viktig för att optimera flödet.  

Geografiskt: Patologi och cytologi för lungcancer finns i Halmstad, Helsingborg, Växjö, 

Karlskrona, Kristianstad och i Lund/Malmö. 

Mutationsanalys för prediktiva markörer görs endast vid CMD i Lund. 

Bemanningsläge: 

I Halmstad, Växjö, Karlskrona och Kristianstad bedöms bemanningen inom patologi för 

lungcancerdiagnostik som tillräcklig, se tabell 4. Däremot råder brist på lungcancerkompetens 

vid klinisk patologi i Lund och brist även för lungcancerpatologi i Helsingborg. Tillgången på 

cytodiagnostiker ser för tillfället god ut, men i Helsingborg och Lund kommer 

cytodiagnostiker behöva rekryteras pga pensionsavgångar. Många medarbetare uttrycker att 

det finns behov av fortbildning för personalen inom molekylär analys. 

Efterfrågan på mutationsanalys har ökat starkt från förra året och ytterligare analyser är under 

utveckling. Bemanningen för mutationsanalys vid CMD är god för nuvarande antal prover 

och analyser och klarar av upp till 40% ökning av provantalet. Rekrytering av medarbetare 

bedöms inte vara svår.  

 

Preoperativ funktionsbedömning 
 

För att bedöma patientens förmåga att klara av operation görs en funktionsbedömning. I 

bedömningen ingår lungfunktionsutredning, arbetsprov och ergospirometri (arbetsprov bla 
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med bestämning av maximalt syrgasupptag). Funktionsbedömningarna vid lungcancer utgör 

<5% av verksamheten inom klinisk fysiologi. Vid funktionsbedömning är klinisk fysiolog, 

BMA och sjuksköterska viktiga kompetenser. 

Geografiskt: Spirometri och arbetsprov är standardundersökningar som utförs de flesta 

enheter, medan ergospirometri utförs vid SUS och SUND.  

Bemanningsläge: Bemanningen för funktionsutredning bedöms som bristande i Blekinge, 

men tillräcklig i SUND, KRYH och vid SUS, tabell 3. I Kronoberg utgör lungcancer en liten 

del av verksamheten inom klinisk fysiologi och kontakten med lungcancerprocessen är 

begränsad. 

 

Multidisciplinär konferens 
 

När resultatet från utredningsförloppet är färdigt diskuteras patienten på en MDK för att med 

olika specialiteters samlade kunskap göra en bedömning av vilken behandling som bedöms 

vara den bästa för patienten. Behandlingsbeslut i MDK rekommenderas starkt i 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för lungcancervård (10). MDK är av särskild vikt för 

stadium III-patienter, där flera behandlingsalternativ finns att tillgå och bedömning av vilken 

behandling som bäst gynnar patienten är svårast. För de flesta enheter ligger andel patienter 

som diskuteras på MDK kring 50-60%, vilket skiljer sig från situationen i tex bröstcancer och 

kolorektalcancer där >95% av patienterna diskuteras på MDK (figur 7). Andelen är 

oacceptabelt låg och åtgärder krävs för att erbjuda alla patienter en jämlik och relevant 

professionell bedömning. MDK genomförs lokalt i Halland, SUND, Blekinge 

(Karlskrona/Karlshamn), KRYH, SUS och Kronoberg en gång per vecka. En regional MDK 

genomförs en gång per vecka i Region Skåne (undantag KRYH, Ystad som sänder patienter 

till regional MDK och planeras få möjlighet att delta inom kort). I huvudsak behandlar de 

lokala konferenserna stadium IV-patienter och då är färre specialiteter närvarande. Målet är 

att alla orter ska kunna koppla upp sig till en gemensam regional konferens. Närvarande 

kompetenser är oftast lungmedicinare, onkolog, patolog/cytolog, thoraxradiolog, ev. klinisk 

fysiolog samt kontaktsjuksköterska. Om operation är aktuell är även thoraxkirurg med. Det är 

således en mycket resurskrävande aktivitet, men rätt använd säkrar den en jämlik bedömning 

av hög kvalitet och en kunskapsöverföring mellan och inom specialiteterna. 

 

 
Figur 6. Andel lungcancerpatienter (%) som tagits upp på preoperativ multi-disciplinär konferens år 2014. Data från 

www.ocsyd.se 2015-04-01. 

*För Karlskrona/Karlshamn saknas registervärde för 2014, siffran är en uppskattning gjord av Karlskrona/Karlshamns 

LPPL för lungcancer.  
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Behandling 
 

Efter fullständig utredning och ev. diskussion på MDK fattas ett behandlingsbeslut under ett 

möte mellan patient och läkare. Vid detta tillfälle är det en fördel om kontaktsjuksköterska 

kan närvara samt att det finns möjlighet att erbjuda patienten kuratorsstöd. Behandling av 

lungcancer vilar på fyra ben: operation, målstyrd behandling, cytostatika och strålning som 

antingen används som monoterapi eller kombineras med varandra. 

Operation 

Standardingreppet vid lungcanceroperation är lobektomi (ca 80%) och i en mindre andel 

(20%) utförs pulmektomi. Vid små, perifera tumörer kan videoassisterad thoraxkirurgi 

(VATS) användas, vilken har som fördel att patienten ofta upplever mindre smärta efter 

operationen. VATS finns endast vid SUS. För thoraxkirurgerna i Lund utgör lungcancer ca 

50% av verksamheten. Såväl innan som efter operation behöver patienterna få hjälp av 

fysioterapeut med andnings- och rörelseträning samt mobilisering. Vanligtvis vårdas patienten 

på thoraxavdelning 5–7 dagar efter operation. Efter lungcancerkirurgi görs uppföljande 

kontroller på lungmottagningen som regel efter någon månad och sedan var tredje månad 

under första året, därefter en gång i halvåret i 3-5 år beroende på tumörstadium. Vid 

uppföljning görs rutinmässigt en CT-undersökning och patienten kommer på 

mottagningsbesök hos lungmedicinare.  

Geografiskt: Lungcanceroperation görs vid SUS/Lund och i Karlskrona. Helsingborg, 

Kristianstad och Ystad skickar sina patienter till Lund. I Karlskrona opereras patienter från 

Blekinge och Kronoberg, men en andel av dessa patienter skickas även till Lund. Halmstad 

skickar sina patienter till Lund eller Sahlgrenska. Huvudsakligen beror det på patientens 

boendeort, men också beroende på väntetid på resp. sjukhus. Under 2013 utfördes vid SUS 

157 lungcanceroperationer och i Karlskrona 25 operationer (11).  

Bemanningsläge: Bemanningen för lungcanceroperationer i Lund är för tillfället tillräcklig, 

men pga väntade pensionsavgångar finns det behov av rekrytering/upplärning snarast, se 

tabell 5. Tillgång till fysioterapeut i verksamheten/kliniken finns hos 86% av de tillfrågade 

klinikerna, se tabell 8. Bemanningen bedöms dock som tillräcklig endast av 28% av de 

tillfrågade orterna, se tabell 9. 

 

Målstyrd behandling 

 

För patienter som har NSCLC-tumörer med en aktiverande mutation i EGFR-receptorn, ca 

9% enligt CMD i Lunds statistik,  eller med en ALK-EML4-translokation, i storleksordningen 

2–7%, (12) finns nya s.k. målstyrda behandlingar som införts de senaste åren. Patienter med 

påvisade EGFR-mutationer ska enligt vårdprogrammet erbjudas målstyrd behandling i första 

linjen och en specifik behandling finns för ALK-EML4 avvikande tumörer, varför det är att så 

snabbt svar på mutationsstatus innan behandling startar. Den vanliga behandlingsstrategin vid 

målstyrd behandling är behandling till progress, vilket innebär att behandlingstiden förlängts 

från ca 3 till 8–12 månader. 

Cytostatikabehandling 

 

Patienter i stadium IV och WHO performance status 0–2 rekommenderas 

cytostatikabehandling och under åren 2002-2012 fick 80% av dessa patienter behandling (13). 
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Av patienter med stadium IIIA och IIIB fick 71% respektive 72% cytostatikabehandling och 

av samtliga patienter med lungcancer fick 58% behandling. Behandlingen hanteras av 

lungmedicinska specialister.   

Strålbehandling 

 

Strålbehandling ges med kurativ eller palliativ. Av patienterna i stadium I fick 18-21%  

kurativt syftande strålbehandling under åren 2002-2012 (13). Patienter med lokalt avancerad 

sjukdom rekommenderas att behandlas med strålbehandling i kombination med cytostatika. 

Av patienter med stadium IIIA och IIIB fick 55 resp. 42% strålbehandling under samma 

period. Av patienterna med stadium IV tumör fick 11% strålbehandling. Totalt fick 23% av 

patienterna med lungcancer strålbehandling. Strålbehandling av lungcancer görs av 

strålningsonkolog, sjukhusfysiker och strålningssjuksköterska och utgör ca 10% av 

verksamheten i Lund och 5-10 % av verksamheten vid strålbehandlingsavdelningen i Växjö.  

Geografiskt: Strålbehandling utförs vid SUS/Lund för Skåne och Hallands 

lungcancerpatienter samt en andel av Kronoberg och Blekinges patienter. Konventionell 

strålbehandling av t.ex. palliativa patienter utförs även i Växjö för en del av Kronoberg och 

Blekinges patienter. 

Bemanningsläge: I Lund bedöms bemanningen av strålningsonkologer vara 

minimibemanning och en av de 2strålonkologerna är i pensionsålder, se tabell 6, vilket 

innebär att 2-3 strålonkologer behöver rekryteras/internutbildas. Det bedöms även råda brist 

på strålsjuksköterskor i Lund. I Växjö bedöms bemanningen av strålningsonkologer vara fullt 

tillräcklig, medan det råder brist på ST-läkare och kontaktsjuksköterskor.  

 

Rehabilitering 
 

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska 

ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt (14). 

Rehabliteringen innebär ett multiprofessionellt arbetssätt och omfattar fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov. Mer än hälften av de tillfrågade har angett att de tycker att de 

kan erbjuda acceptabel eller fullständig rehabilitering åt lungcancerpatienterna vad gäller både 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, se figur 7. Störst brist enligt enkätsvaren är 

det vad gäller existentiella behov. På många håll i södra sjukvårdsregionen finns ett 

rehabiliteringsteam som består av fysioterapeut, kurator/psykolog, dietist och arbetsterapeut 

som samarbetar kring rehabilitering av alla patientgrupper eller med fokus på endast 

cancerpatienter. 
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Figur 7. Grad, till vilken svarande tycker att de kan erbjuda lungcancerpatienterna rehabilitering. Se  

Tabell 7 för ortsspecifika svar. 

 

Fysioterapeut 

 

För patienter med lungcancer, som ofta har nedsatt lungkapacitet, är fysisk aktivitet viktigt 

både under behandlings- och rehabiliteringsfasen för att minska andfåddhet, trötthet och 

prestationsförmåga och kan ofta förbättra livskvalitéten för patienten. Symtom från 

luftvägarna, såsom dyspné och hosta, som är vanliga vid lungcancer kan lindras med hjälp av 

andningsfysioterapeutisk hjälp. Målsättningen med fysioterapeuternas arbete vid lungcancer 

är att förbättra eller förebygga försämring vid fysisk aktivitet, underhålla och/eller förbättra 

rörelseförmågan, minska risken för lungkomplikationer och minska illamående i samband 

med kemoterapi (15). Fysioterapi har en mycket viktig roll, både under behandling och 

rehabilitering för lungcancer.  

Bemanningsläge: I enkäten har 86% av de som svarat anger att fysioterapeut finns i 

verksamheten/kliniken, se tabell 8. Endast 28% anger dock att fysioterapeuttillgången är 

tillräcklig, se tabell 9. Enligt förstudien beräknas 28% av fysioterapeuterna i Halland gå i 

pension fram till år 2019, 18,3% i Region Skåne och 14% i Blekinge (2). I Kronoberg väntas 

15,7% gå i pension fram till 2017. Enligt förstudien är det idag svårt att rekrytera yrkeserfarna 

fysioterapeuter och mycket internutbildning krävs för de fysioterapeuter som ska arbeta i 

cancervården.  

Arbetsterapeut 

 

Ett vanligt symtom vid lungcancer och en vanlig behandlingspåverkan vid 

cytostatikabehandling är fatigue. Patienten kan då ha behov av hjälp av arbetsterapeut med att 

arbeta energibesparande och anpassa miljö och aktiviteter så att patienten får tillräckligt med 

vila och återhämtning. De kan även hjälpa till med ergonomisk rådgivning och utprovning av 

hjälpmedel för att underlätta för patienten att klara av arbete och/eller fritid. 

Bemanningsläge: 86% av de som svarat anger att arbetsterapeut finns i 

verksamheten/kliniken, se tabell 8. 43% anger att tillgången är tillräcklig, medan 43% anser 

att det minimibemanning och 14% anger att det är brist, se tabell 9. Enligt förstudien beräknas 

16% av arbetsterapeuterna i Halland gå i pension fram till år 2019, 13,9% i Region Skåne och 

13% i Blekinge (2). I Kronoberg väntas 4,1% gå i pension fram till 2017.  
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Kurator/psykolog 

 

Att vid besked om misstanke om lungcancer eller i samband med diagnosbesked kunna 

erbjuda lungcancerpatienterna psykosocialt stöd i form av besök hos kurator och/eller 

psykolog är väsentligt. Kurator kan även stötta patienten i ekonomiska och sociala frågor.  

Bemanningsläge: 86% av de som svarat anger att kurator/psykolog finns i 

verksamheten/kliniken och resterande 14% anger att det finns som konsult, se tabell 8. 43% 

anser att tillgången är tillräcklig, medan resterande 57% anser att den är minimibemanning, se 

tabell 9. Enligt förstudien uppvisar de anställda kuratorerna i Halland, Skåne och Kronoberg 

en stor andel kuratorer i gruppen 50–59 år, vilket innebär att 51 % av de anställda kuratorerna 

kommer att uppnå pensionsålder inom de kommande 15 åren (2). Enligt arbetsförmedlingens 

prognoser är tillgång och efterfrågan på kuratorer i balans för den kommande 5–10 

årsperioden. 

Dietist 

 

Dietisterna har en viktig roll i teamet kring lungcancerpatienterna. Hälften av patienter som 

ingår i kliniska behandlingsstudier har rapporterats ha mer eller mindre uttalad aptitlöshet och 

andelen patienter som uppvisar viktnedgång ökar med progression av sjukdom (6).  

Bemanningsläge: 86% av de som svarat anger att dietist finns i verksamheten/kliniken och 

resterande 14% anger att det finns som konsult, se tabell 8. 43% anger att dietist-tillgången är 

tillräcklig, medan resterande 57% anser att det råder minimibemanning på dietister, se tabell 

9. 

 

Palliativ behandling 
 

Den palliativa vården är omfattande vid lungcancer då den absoluta majoriteten av patienter 

kommer att avlida i sjukdomen. En stor andel av patienter med lungcancer har spridd 

sjukdom, stadium IV, redan vid diagnostillfället och för dem blir den aktiva behandlingen ofta 

palliativ behandling. Vid lungcancer finns evidens för att tidig anslutning till palliativ 

verksamhet ger förbättrad överlevnad och livskvalitet. Målet med den palliativa behandlingen 

är att bibehålla eller förbättra livskvaliteten och om möjligt förlänga överlevnadstiden. Den 

palliativa vården ska tillgodose patientens fysiska, sociala och existentiella behov, liksom 

kunna ge anhöriga stöd i sorgearbete. Den allmänna palliativa vården ges till patienter vars 

behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ 

vård. Dessa patienter vårdas på lungmottagning, vårdavdelning eller i primärvård. 

Den specialiserade palliativa vården ges till patienter med komplexa symtom eller vars 

livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team. Det kan 

handla om palliativt konsultteam för inneliggande patienter, palliativt konsultteam för 

behandling i hemmet eller hospice. Mer än 80% av de tillfrågade har angett att de tycker att 

de kan erbjuda både allmän och specialiserad palliativ vård åt lungcancerpatienterna som är 

acceptabel eller fullständig, se figur 8. Många anger dock i intervjuerna att tidig anslutning till 

palliativ vård inte fungerar som önskat. 
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Figur 7. Grad, till vilken svarande tycker att de kan erbjuda lungcancerpatienterna palliativ behandling. Se 

Tabell 11 för ortsspecifika svar. 

 

För att uppnå god palliativ vård kan alla de 4 tidigare nämnda behandlingsalternativen 

användas, liksom symtomlindrande behandling av annat slag, men risknivån på behandlingen 

hålls lägre. Uppemot 30% av lungcancerpatienterna får symtomgivande obstruktion av 

centrala luftvägar, vilket kan behandlas med olika endobronkiella terapier. Oftast sker den på 

operationsavdelning med sövd patient och tillgång till thoraxkirurgisk kompetens. 

Endobronkiell behandling utförs i södra sjukvårdsregionen endast vid SUS/Lund av 

interventionsteamet. Bemanningen för endobronkiell terapi bedöms av enheten som utför den 

samt majoriteten av de svarande som minimibemanning, se tabell 13. Många 

lungcancerpatienter har smärta, varför tillgång till smärtenhet, smärtläkare eller palliativt 

konsultteam med smärtkompetens är centralt. Detta finns med undantag av Halland och 

KRYH-Ystad, men bemanningen bedöms som bristande eller minimibemanning vid SUS och 

i Kronoberg, se tabell 13. Palliativt konsultteam finns på alla orter utom i KRYH-Kristianstad 

och bedöms ha minimibemanning vid SUS och i Kronoberg. Palliativt stöd i hemmet finns att 

tillgå på alla orter, men bedöms ha bristande eller minimibemanning vid SUS, SUND och 

Kronoberg. För patienter som behöver avancerad palliativ vård under kortare eller längre tid 

är hospice mycket värdefullt att tillgå. Hospice finns att tillgå från SUS, SUND, KRYH, men 

saknas för i Kronoberg, Halland och Blekinge. Bemanningen i SUS och SUND bedöms dock 

vara bristande. 
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Tabeller med bemanningsläge och rekryteringsbehov 

Lungmedicin 
Inom lungmedicin utgör lungcancer en del av uppdraget, men inom specialiteten behandlas 

också patienter med flera andra lungmedicinska diagnoser som tex kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, lungfibros, allergisjukdomar, respiratorisk insufficiens och transplantation. 

 

Halmstad: Aktuell bemanning för lungmedicin är 3 specialistläkare, varav 2 är nära 

pensionsålder och en läkare, som arbetar 80%, har ca 7 år kvar till pension. Den läkare som 

nu arbetar 100% kommer att gå ner i tjänst till hösten. De bedömer att 6–7 heltidstjänster i 

lungmedicin bör finnas i Halland och att de har en kraftig underbemanning på specialistläkare 

i lungmedicin. Ingen anställning är på gång, de har haft en hyrläkare. Halland har behov av 

minst 3 specialistläkare under 2015 och ytterligare en under 2016, därefter en till inom fem år. 

En konsult är tillsatt på uppdrag av sjukhuschef och politiker för att se över bemanningen 

inom lungmedicin. Förutom specialistläkarna finns en ST-läkare som snart är färdig specialist 

och en ST-läkare som precis har börjat. Om det inte går att rekrytera överläkare behöver 

Halland tre ytterligare ST-läkare. Halland har 3 heltidstjänster för kontaktsjuksköterskor, 

varav en tjänst som delas av 2 personer på Lung- och Allergisektionen, samt två tjänster på 

behandlingsavdelningen, dessa delas på 4 personer. Av de 6 kontaktsjuksköterskorna är en 

specialistutbildad i onkologi, en är specialistutbildad distriktssjuksköterska och en går 

onkologispecialisering just nu.  På behandlingsavdelningen bedöms behovet vara ytterligare 

en heltidstjänst kontaktsjuksköterska. 

Helsingborg: Aktuell bemanning är 5 fasta specialister i lungmedicin och i nuläget en 

vikarierande specialist. En av specialisterna beräknas gå i pension inom 5 år och ytterligare 

två av specialisterna inom 6 år. Bemanningen bedöms som minimibemanning och bedöms 

optimalt vara 7 specialister på heltid. Dessutom bedöms det omgående finns behov av en 

lungmedicinare och behov av ytterligare 2 inom 5 år. SUND har många ST-läkare i 

internmedicin, men ingen av dem planeras specialisera sig i lungmedicin. Om nuvarande 

specialister ska ersättas av ST-läkare behöver Helsingborg nu rekrytera 4 ST-läkare för 

specialisering i lungmedicin och ytterligare 2 inom 5 år. Om specialister kan rekryteras räcker 

det med 2 nya ST-läkare nu och 2 till inom 5 år. SUND behöver snarast rekrytera ST-läkare 

och kommer att göra en satsning detta. I dagsläget saknas kontaktsjuksköterska, men det finns 

en plan för att inom kort ha motsvarande minst en heltids kontaktsjuksköterska, där 3 

sjuksköterskor delar på uppdraget. Kontaktsjuksköterskan är inte med på MDK i dagsläget 

och hinner oftast inte vara med vid diagnosbesked på grund av underbemanning. I SUND 

anger man att det även ser ut att vara brist på sjuksköterskor inom kommande femårsperioden. 

Blekinge: Aktuell bemanning är 2 specialister i lungmedicin i Karlskrona, varav en är 

långtidssjukskriven. Endast en läkare utför bronkoskopi, ultraljud och interventioner för 

närvarande. Karlskrona har 2 ST-läkare inom lungmedicin, där den ena är i slutet av sin ST 

och på väg att lära sig bronkoskopi. Bemanningen bedöms som minimibemanning och en 

specialist och en ST-läkare behöver rekryteras nu. Karlskrona har nya ST-läkare på gång som 

kommer att påbörja sin ST med specialisering inom lungmedicin. Karlskrona har två 

kontaktsjuksköterskor på 1,75 tjänst och kommer att få utökning med 0,25: totalt 2 

heltidstjänster. Karlskrona uppfattar att de behöver ytterligaren en tjänst för 

kontaktsjuksköterska. 

KRYH, Kristianstad: Aktuell bemanning är 4 lungmedicinare, motsvarande 2,8 

heltidstjänster. Alla specialisterna är födda på 1950-talet och en heltidsanställd beräknas gå i 

pension inom 5 år. Bemanningen är bristande. Kristianstad har svårt att hinna med 

öppenvårdsbesöken. Kristianstad bedömer att de behöver ytterligare en lungmedicinare och 
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ytterligare ännu en inom 5 år för att täcka upp en pensionsavgång. Kristianstad har 1,5 ST-

läkartjänst i lungmedicin på 2 personer. En ST-läkare som arbetar med lungcancer väntas bli 

färdig specialist om drygt ett år, varefter de behöver ytterligare en. Kristianstad behöver 

internutbilda en medicinsk sekreterare att kunna avlasta sjuksköterska och läkare att fungera 

som koordinator, fylla i register och ta ut registerdata. Aktuell bemanning är 5 

kontaktsjuksköterskor, där ingen av sjuksköterskorna har uppdraget på heltid. Bemanningen 

bedöms som minimibemanning. Kristianstad bedömer att de behöver en halv 

kontaktsjukskötersketjänst nu och ytterligare en inom 5 år. 

I Ystad är aktuell bemanning är 2 lungmedicinare, varav en väntas gå i pension inom 5 år, 

samt en lungmedicinare som arbetar 25% och täcker upp semestrar och jourkompveckor. En 

lungmedicinare som arbetade heltid slutade hösten 2014 och har endast kunnat ersättas till 

25%. Bemanningen bedöms som bristande och Ystad bedömer att de behöver rekrytera en 

lungspecialist och en ST-läkare för lungmedicinspecialistering nu och ytterligare en specialist 

och en ST-läkare inom 5 år för att täcka upp pensionsavgång. Ystad annonserar just nu efter 

lungmedicinare. Ystad har tre kontaktsjuksköterskor som delar på en heltidstjänst. En av 

dessa beräknas gå i pension inom 5 år. Bemanningen av kontaktsjuksköterskor bedöms som 

tillräcklig. Det råder påtaglig sjuksköterskebrist i Ystad. Ystad bedömer också att det finns 

behov av att rekrytera ytterligare en fysioterapeut med kompetens för andningsfysioterapi.  

SUS: Aktuell bemanning är 5 lungmedicinare med lungcancerprofil och ytterligare 3 

lungmedicinare som arbetar deltid med lungcancer. Tre lungläkare beräknas gå i pension 

inom 5 år. Lund bedömer att bemanningen är bristande och de bedömer att 2 lungläkare med 

lungcancerprofil samt en lungmedicinare utan lungcancerprofil behöver rekryteras omgående. 

Lund bedömer att ytterligare en lungläkare behöver rekryteras inom 5 år. Situationen är 

allvarlig eftersom Lund förser södra sjukvårdsregionen med EBUS för stadieindelning och 

andra interventionstekniker, samt står för en stor del av lungcancerutredningarna. Denna 

kompetens riskerar att försvinna med pensionsavgångar. 

För närvarande finns 3 ST-läkare i lungmedicin, varav 2 blir specialister innevarande år, men 

ingen av dessa har lungcancerprofil. Under lång tid har för få ST-läkare rekryterats och 

Lund/Malmö behöver rekrytera 3 nya ST-läkare omedelbart och ytterligare en inom 5 år. Det 

finns för närvarande ingen fungerande kontaktsjuksköterska. I Lund finns en 

kontaktsjuksköterska som har koordinatorroll och det finns plan på att tillsätta ytterligare en 

kontaktsjuksköterska i Lund. Lund bedömer att 4 kontaktsjuksköterskor behöver tillsättas 

omgående för att klara lungcancerpatienterna. Det råder en påtaglig brist på sjuksköterskor 

som även påverkar lungcancerprocessen. 

Kronoberg: Aktuell bemanning är 6 lungmedicinare som alla arbetar heltid, varav en 

specialist som arbetar i Ljungby och fem som arbetar i Växjö. En av dessa beräknas gå i 

pension inom 5–6 år. Bemanningen bedöms som minimibemanning och ytterligare en 

lungmedicinare behöver rekryteras nu. Det finns inga ST-läkare som arbetar med lungcancer 

och just nu har Växjö inte fler platser inom lungmedicin för ST-läkare, men Växjö bedömer 

att de behöver rekrytera en ST-läkare nu. Växjö har 3 kontaktsjuksköterskor, vilket bedöms 

som fullt tillräckligt. Växjö bedömer att de behöver rekrytera sjuksköterskor och en 

fysioterapeut som arbetar med lungcancer. Det råder allmän brist på sjuksköterskor, dels på 

mottagningen och dels på vårdavdelning. 

 
Tabell 1. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom lungmedicin. 

 Halmstad Helsingborg Karlskrona 

 Nuläge 
(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 
nu 

Rekryterin
gsbehov 
inom 5 år 

Nuläge 
(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 
nu 

Rekryterin
gsbehov 
inom 5 år 

Nuläge 
(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 
nu 

Rekryterin
gsbehov 
inom 5 år 
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Lungspeciali
ster med 
lungcancerp
rofil 

         

Lungspec. 
totalt antal 
som arbetar 
med 
lungcancer 

2,55 tjänst 
på 3 
personer 
(1,75) 
Brist 

3 st 2015, 
1st 2016 

+1 5,6 tjänst 
på 6 
personer 
(1, samt 2 
till inom 6 
år) 
Minimibe
manning 

1 +2 1 (0) 
Minimibe
manning 

1 0 

ST-läkare i 
lungmedicin 

2 
Brist 

3 ST-
läkare till 
om 
rekryterin
g av ÖL ej 
går 

 0 
Brist 

2 (4 om 
nuv. spec. 
ska 
ersättas 
av ST-
läkare) 

+2  2 
Minimibe
manning 

1 0 

Kontaktsjuk
sköterskor 

3,0 tjänst 
på 6 
personer 
(0) 
Minimibe
manning 

1,0   0,5 
Brist 

1,5 +0,5 2 (0) 
Minimibe
manning 

1 0 

 Kristianstad Lund/Malmö Växjö 

 Nuläge 
(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 
nu 

Rekryterin
gsbehov 
inom 5 år 

Nuläge 
(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 
nu 

Rekryterin
gsbehov 
inom 5 år 

Nuläge 
(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 
nu 

Rekryterin
gsbehov 
inom 5 år 

Lungspec. 
med 
lungcancerp
rofil 

   5 (2) 
Brist 

2 +1    

Lungspec. 
totalt antal 
som arbetar 
med 
lungcancer 

2,8 
tjänster på 
4 personer 
(1,0) 
Brist 

1 +1 8 (3) 
Brist 

3 +1 6 (1) 
Minimibe
manning 

1 0 

ST-läkare i 
lungmedicin 

1,5 tjänst 
på 2 
personer 
Minimibe
manning 

1 för 
allergi 

+1 för 
lungcance
r 

3 
Brist 

3 +2 0 
Brist 

1 0 

Kontaktsjuk
sköterskor 

5 
personer, 
(0) 
Minimibe
manning 

0,5 0,5 0 (0) 
Brist 

4 0 3 (0) 
Fullt 
tillräcklig 

0 0 

 Ystad 

 Nuläge 
(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 
nu 

Rekryterin
gsbehov 
inom 5 år 

Lungspec. 
med 
lungcancerp
rofil 

1 (0) 
Brist 

  

Lungspec. 
totalt antal 
som arbetar 
med 
lungcancer 

2,25 (1) 
Brist 

1 +1 

ST-läkare i 
lungmedicin 

0 
Brist 

1 +1 

Kontaktsjuk
sköterskor 

1,0 tjänst 
på 3 
personer 
(1 person) 
Fullt 
tillräckligt 

0 0 
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Radiologi 
På alla enheter utom SUS hanteras lungcancerradiologin av allmänradiologer.  

Halland: Lungcancerundersökningarna hanteras av allmänradiologer. Halmstad har 11 

allmänradiologer, varav 3 radiologer har kompetens för punktioner. Två av 

allmänradiologerna väntas gå i pension inom 5 år. Halmstad bedömer att bemanningen är 

tillräcklig. Halmstad har 7 ST-läkare, varav 3 är färdiga specialister inom kort. En ytterligare 

ST-läkare börjar till hösten. Halmstad har brist på röntgensjuksköterskor.  

SUND: Lungcancer hanteras av alla specialister i radiologi och bemanningen för detta är 

tillräcklig, men den allmänna bemanningen bedömer Helsingborg som bristande. Som helhet 

är de 33 allmänradiologer på ca 25 heltidstjänster (några tjänstlediga/föräldralediga etc). Fyra 

av dessa är nyblivna pensionärer som arbetar kvar. Inom 5 år beräknas ytterligare 2–3 

radiologer gå i pension. Inom de kommande åren bedömer Helsingborg att de behöver 

rekrytera totalt 15 radiologer inom femårsperioden, förutsatt att nuvarande bemanning stannar 

kvar och behovet inte ökar. Det finns 8 ST-läkare och ytterligare 2 planeras få ST i år. 

Helsingborg har ett årligt behov om 3–4 ST-läkare per år. CT-ledd punktion görs av 3–4 

radiologer, men den reella kompetensen finns hos fler. En av dessa kommer att med stor 

sannolikhet att byta arbetsplats. Brist på röntgensjuksköterskor. 

Blekinge: Aktuell bemanning är motsvarande 16 heltidsanställda radiologer plus två 

deltidsanställda vid behov. Till hösten kommer de att vara 19–20 radiologer, detta bedöms 

som fullt tillräcklig bemanning. Inom femårsperioden beräknas 1–1,5 av radiologer gå i 

pension. Karlskrona har inget rekryteringsbehov inom femårsperioden, med undantag av 

eventuellt en MR-kompetent radiolog ifall sådan visar intresse för Blekinge. Karlskrona har 2 

ST-läkare i Bild- och funktionsmedicin och planerar att rekrytera 2–3 till inom 

femårsperioden. CT-ledd punktion hanteras av 3 läkare, ytterligare 2–3 gör enklare 

punktioner. Ingen av dessa beräknas gå i pension i nuläget och bemanningen är tillräcklig. För 

lungscintigrafi finns endast en nuklearmedicinare och Karlskrona bedömer att det finns behov 

av en nuklearmedicinare till. Karlskrona bedömer att det kommer att råda brist på 

röntgensjuksköterskor inom 5 år. 

KRYH: Aktuell bemanning i Kristianstad är 13 allmänradiologer i Kristianstad. Inga 

radiologer i Kristianstad väntas gå i pension inom 5 år. Kristianstad har 3 vakanta tjänster just 

nu och bedömer att minst 5 radiologer behöver rekryteras inom 5 år. Kristianstad har 5 ST-

läkare, vilket bedöms som fullt tillräckligt. Kristianstad planerar att anställa 1–2 ST-läkare per 

år. Kristianstad har 4 radiologer som hanterar CT-ledda punktioner, ingen av dessa beräknas 

gå i pension inom 5 år. Kristianstad kommer att börja lära upp ytterligare en radiolog för CT-

ledd punktion under 2015. Kristianstad bedömer att det kommer att råda brist på 

röntgensjuksköterskor inom 5 år. 

Aktuell bemanning i Ystad är 6 allmänradiologer, alla arbetar dock inte heltid. En radiolog 

har fyllt 65 år och en radiolog kommer att sluta. Bemanningen bedöms som bristande och 

Ystad bedömer att en radiolog behöver rekryteras. Ystad har 4 ST-läkare i Bild- och 

funktionsmedicin och rekryteringsbehov av en ST-läkare nu och en ytterligare inom 5 år. CT-

ledd transthorakal punktion gör 2 radiologer i Ystad. Ystad har angett att de önskar mer 

utbildning i thoraxradiologi för allmänradiologer. 

 

SUS: Lund har i nuläget 8 thoraxradiologer plus en person som hanterar CT i samband med 

PET. Ca 30% av thoraxradiologernas tid ägnas åt lungcancer. Två av thoraxradiologerna 

beräknas gå i pension inom 5 år. Bemanningen bedöms som bristande. Generellt råder brist på 

radiologer, såväl lokalt och nationellt. Lund bedömer att det finns ett rekryteringsbehov på 2 
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radiologer nu och ytterligare 2 inom 5 år. Lund har inga ST-läkare som inriktar sig på 

thoraxradiologi och har behov av att rekrytera 2 snarast. Brist råder på röntgensjuksköterskor.  

Kronoberg: Växjö har 1-2 radiologer som är thoraxinriktade, men de flesta andra radiologer 

behärskar även det grundläggande. Växjö har 22 allmänradiologer och Ljungby har 7 

allmänradiologer, varav 5–6 beräknas gå i pension inom 5 år. Växjö/Ljungby har flera 

radiologer som är över 65 år som arbetar kvar. Två radiologer kommer att sluta. 

Växjö/Ljungby befarar att bristande bemanning kommer att uppstå under hösten om 

rekrytering inte lyckas. Växjö/Ljungby har totalt 6 ST-läkare. Växjö/Ljungby bedömer att ST-

läkarsituationen är i balans just nu, men att fler ST-läkare behöver rekryteras under 2016. 

Växjö/Ljungby behöver rekrytera en allmänradiolog och en ST-läkare per år i snitt under 

kommande femårsperiod. Två radiologer har kompetens för CT-ledd transthorakal punktion. 

Ytterligare någon radiolog behöver internutbildas för att få punktionskompetens framöver. 

Växjö/Ljungby bedömer att det råder brist på röntgensjuksköterskor. Växjö har 2 radiologer 

som är dubbelspecialiserade i nuklearmedicin som arbetar med PET/CT (båda i åldern 45–50 

år) och fler kommer att utbildas internt framöver. Under 2014 gjordes 237 PET/CT-

undersökningar och för 2015 finns en beräknad kapacitet på ca 460 undersökningar. Växjös 

plan är att utöka PET/CT-undersökningarna från 4 till 6 ggr/månad och att kunna hantera alla 

PET/CT-utredningar för lungcancer för lungcancerpatienter från Kronoberg och Blekinge.  

 
Tabell 2. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom Bild- och funktionsmedicin. 

 Lund/Malmö 
 Nuläge 

(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin

gsbehov 
nu 

Rekryterin

gsbehov 
inom 5 år 

Thoraxra

diologer 
8 +1 CT i 

samband 

med PET 

(2) 

Brist 

2 +2 

ST-läkare 

i BoF 

med 
thoraxinri

ktning 

0 2  

 Halmstad Helsingborg Karlskrona 
 Nuläge 

(pensionsa

vgångar) 

Rekryterin

gsbehov 

nu 

Rekryterin

gsbehov 

inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsav

gångar) 

Rekryterin

gsbehov 

nu 

Rekryterin

gsbehov 

inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsa

vgångar) 

Rekryterin

gsbehov 

nu 

Rekryterin

gsbehov 

inom 5 år 

Allmänra
diologer 

11 (2) 
Tillräcklig 

  33 
personer 
på ca 25 
tjänster (6–
7) 
Fullt 
tillräcklig 

 15 16 (1–1,5) 
Fullt 
tillräckligt 

1 
nuklearme
dicinare 
för 
lungscintig
rafi mm 

Ev 1 MR-
kompeten
t radiolog 
ifall sådan 
visar 
intresse 

ST-läkare 
i BoF 

7 
Tillräcklig 

  8 
Brist 

 3–4 per år 2 0 2–3 

 Kristianstad Växjö Ystad 
 Nuläge 

(pensionsa

vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 

nu 

Rekryterin
gsbehov 

inom 5 år 

Nuläge 
(pensionsav

gångar) 

Rekryterin
gsbehov 

nu 

Rekryterin
gsbehov 

inom 5 år 

Nuläge 
(pensionsa

vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 

nu 

Rekryterin
gsbehov 

inom 5 år 

Allmänra
diologer 

13 (0) 

Brist 

3 5 29 (5-

6)+2 

PET/CT 

Minimibe

manning 

 Ca 1 

allmänrad

iolog/år 

6 

personer 

(1)  

Brist 

1  

ST-läkare 

i BoF 
5 

Fullt 

tillräcklig

t 

 1–2/ år 6 

Fullt 

tillräckligt 

 Ca 1/år 4 

Brist 

1 +1 
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Klinisk fysiologi 

Blekinge: I Karlskrona finns en klinisk fysiolog och en ST-läkare i klinisk fysiologi. 

Bemanningen bedöms som bristande, både för kliniska fysiologer och ST-läkare i klinisk 

fysiologi. Ingen av dessa beräknas gå i pension inom 5 år. Karlskrona bedömer att en klinisk 

fysiolog och en ST-läkare i klinisk fysiologi behöver rekryteras nu. Karlskrona bedömer även 

att det väntas bli brist på BMA. 

Kronoberg: I Växjö tillhör PET/CT-verksamheten röntgenavdelningen och beskrivs under 

rubriken Bild- och funktionsmedicin. Undersökning av lungcancerpatienter är en väldigt liten 

del av verksamheten för klinisk fysiologi i Växjö och det finns ingen klinisk fysiologi som 

ansvariga för lungcancerprocessen har direkt kontakt med eller som sitter med på MDK. 

KRYH: I Kristianstad finns kliniska fysiologer motsvarande 4,1 heltidstjänster, vilket de 

bedömer som fullt tillräckligt. Ingen klinisk fysiolog beräknas gå i pension inom 

femårsperioden. Kristianstad har inga ST-läkare i klinisk fysiologi och bedömer att de har 

behov av att rekrytera 2 ST-läkare inom kort. Kristianstad har påbörjat processen för att få en 

PET-kamera. Om Kristianstad får en PET-kamera kommer de att behöva rekrytera eller 

vidareutbilda personer som kan hantera den. Kristianstad bedömer att de kommer att ha behov 

av att rekrytera BMA inom femårsperioden. I Ystad görs endast spirometri med DLCO. 

Denna undersökning utförs av BMA och tolkas av lungläkare. Ergospirometri och 

lungscintigrafi skickas till Lund. 

SUND: Klinisk fysiologi i Helsingborg gör lungscintigrafi, ergospirometri och spirometri, 

men inte PET-CT. Helsingborg har 6 kliniska fysiologer, varav en beräknas gå i pension inom 

fem år. Bemanningen av kliniska fysiologer bedöms som fullt tillräcklig. Helsingborg har i 

nuläget inga ST-läkare och bedömer att de inom en femårsperiod behöver rekrytera en ST-

läkare. Helsingborgs mål är att etablera PET/CT-verksamhet och det är möjligt att en PET/CT 

köps in inom kort. Helsingborg har en thoraxradiolog med kompetens för PET/CT. Om 

PET/CT-verksamhet etableras kommer Helsingborg att behöva kompetens och fortbildning 

inom detta område. Helsingborg bedömer att det kommer att råda brist på BMA inom de 

närmaste 5 åren. 

 

SUS: Vid klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Lund utförs ergospirometri, spirometri, 

lungscintigrafi med funktionsfördelning och PET/CT. Lund bedömer att bemanningen för 

ergospirometri eller de övriga undersökningarna är tillräcklig. SUS har 11 kliniska fysiologer 

med nuklearmedicinsk tilläggsspecialitet som på något sätt är involverade i lungcancer, de 

flesta i begränsad omfattning. För 4 av de 11 dubbelspecialisterna utgör lungcancer en 

betydande del av arbetstiden. 4 av de 11 dubbelspecialisterna beräknas gå i pension inom fem 

år, varav en som arbetar en stor del av sin tid med lungcancer. Lund har dessutom 3 

pensionerade läkare över 67 år som arbetar kvar i verksamheten på deltid för att hantera 

produktionen. Dessa beräknas sluta inom ½-1½ år.  

För PET/CT finns idag 4,5 kliniska fysiologer (med nuklearmedicinsk tilläggsspecialitet) i 

Skåne som är erfarna inom PET-CT, en av dessa är över 67 år. Ytterligare 3 läkare som inte är 

färdiga dubbelspecialister är under upplärning och beräknas vara kompetenta om ett till 2 år. 

Lund bedömer att bemanningen är bristande framför allt för PET/CT-kompetenta 

dubbelspecialister. Lund bedömer att de behöver rekrytera två kliniska fysiologer nu. Det 

råder brist på specialister inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin både lokalt och 

nationellt, särskilt med PET-kompetens. För få nya ST-läkare har rekryterats under ett par år. 

Lund bedömer därför att de behöver anställa minst 2 ST-läkare per år under de närmaste åren. 
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Upplärningstiden är lång, ca 9 år tar det från att ST-tjänsten påbörjats tills man uppnått 

PET/CT-kompetens. 

 

Det framtida rekryteringsbehovet för PET/CT är svårt att se i dagsläget, då PET/CT-

verksamheten ökat med knappt 20% per år under 2013 och 2014 och det förändrade behovet 

av PET/CT pga de standardiserade vårdförloppen inte är känd. SUS bedömer att brist råder på 

röntgensjuksköterskor och BMA med PET/CT-kompetens.  

 
Tabell 3 Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom klinisk fysiologi. 

 Helsingborg Karlskrona Kristianstad 
 Nuläge 

(pensionsa
vgångar) 

Rekrytering

sbehov nu 

Rekryteri

ngsbehov 
inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsa
vgångar) 

Rekryteri

ngsbehov 
nu 

Rekrytering

sbehov 
inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsav
gångar) 

Rekryteri

ngsbehov 
nu 

Rekrytering

sbehov 
inom 5 år 

Kliniska 

fysiologer 
6 (1) 

Fullt 

tillräcklig 

0  1 (0) 

Brist 

1 1 4,1 (0) 

Fullt 

tillräcklig 

  

ST-läkare 

i klinisk 
fysiologi 

0 

Minimibe

manning 

0 1 1 

Brist 

1 1 0 

Brist 

2  

 Lund  Växjö 
 Nuläge 

(pensionsa

vgångar) 

Rekrytering

sbehov nu 

Rekryteri

ngsbehov 

inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsav

gångar) 

Rekryteri

ngsbehov 

nu 

Rekrytering

sbehov 

inom 5 år 

Kliniska 
fysiologer 

11 (4) 

Brist 

2  2 för 

PET/CT 

(0) 

internut

bildas 

 

ST-läkare 

i klinisk 

fysiologi 

1 

Brist 

 Minst 2 

per år 

   

 

Patologi 
 

Blekinge: Karlskrona har 6 patologer, varav 2 arbetar med lungcancer. Två av patologerna är 

nypensionerade och arbetar deltid, inga nya pensionsavgångar väntas under en tioårsperiod. 

Karlskrona bedömer att bemanningen för lungcancer är fullt tillräcklig, men att fortbildning 

av befintliga specialister behövs för annan patologi. För att hålla en rimlig allmänbemanning 

bedömer Karlskrona att de behöver utbilda 1–2 ST-läkare under de närmaste 5–7 åren. 

Karlskrona har 5 cytodiagnostiker, varav en beräknas gå i pension inom 5 år. 

Cytodiagnostiker närvarar i Karlskrona inte vid CT-ledd punktion. Om de behöver rekrytera 

ytterligare cytodiagnostiker inom femårsperioden beror på Socialstyrelsens nya riktlinjer för 

cervixcancerscreening. bedömer att det kommer att finnas behov av BMA och 

cytodiagnostiker inom 5 år. Karlskrona har 3–4 BMA med 15 hp molekylär diagnostik och en 

BMA som för tillfället läser 30hp molekylärdiagnostik. Ingen av dessa beräknas gå i pension 

inom 5 år och bemanningen bedöms vara tillräckligt. Karlskrona skickar preparat till CMD 

för NGS-analys. 

Halland: I Halmstad finns ingen thoraxpatolog, men de har en patolog som har speciellt 

intresse för lungpatologi som fungerar som intern konsult. Halmstad har 6 patologer, varav en 

beräknas gå i pension inom 5 år. Halmstad har en ST-läkare och bemanningen bedöms som 

fullt tillräcklig. Generellt bedömer Halmstad att de behöver rekrytera minst en patolog till. 

Halmstad har fem cytodiagnostiker, varav 4 har kompetens att assistera vid CT-ledd punktion. 

Bemanningen av cytodiagnostiker bedöms som fullt tillräcklig. Molekylärpatologin sköts av 

en molekylärbiolog och ett par BMA. Halmstad gör alla analyser själva, men håller på att 

upphandla NGS. 
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Kronoberg: Växjö har 3,75 patologer som arbetar med lungcancer. Ingen av dessa väntas gå i 

pension inom fem år Växjö bedömer att bemanningen för lungcancer är fullt tillräcklig. Växjö 

har 3 ST-läkare i patologi, vilket de bedömer är fullt tillräckligt. Växjö har 2 cytodiagnostiker 

och ett vikariat. Båda 2 hjälper till vid punktion. Ingen av dessa beräknas gå i pension inom 

fem år och de är tveksamma om de behöver rekrytera ytterligare cytodiagnostiker. Växjö har 

inga BMA med speciell kompetens inom molekylärdiagnostik. 

KRYH: I Kristianstad finns 4 patologer som kan besvara lungcancerprov, varav en patolog 

har mycket god kompetens inom lungcancer. Kristianstad har 2 ST-läkare, som dock inte 

arbetar med lungcancer. Kristianstad bedömer att bemanningen för lungcancer är fullt 

tillräcklig. Kristianstad har inga cytodiagnostiker, alla har flyttats till Lund och bedömer 

därför inte att det skulle skaffas nya heller. De ser om punktionsproverna är representativa 

först efter att de färgats på labbet. Kristianstad har inga BMA med speciell kompetens inom 

molekylärdiagnostik och bedömer att det räcker att den kompetensen finns i Lund.Ystad 

skickar lungcancerprov till Lund för diagnostik. 

SUND: Helsingborg har 4,5 patologer, som alla arbetar med lungcancer. Helsingborg 

bedömer att bemanningen av patologer är bristande och att 3 patologer och 2 ST-läkare 

behöver rekryteras inom fem år. Helsingborg har 2 cytodiagnostiker som är med vid CT-ledd 

punktion, båda beräknas gå i pension inom fem år. BMA kan läras upp att vara med vid 

punktion för att bedöma om provet är representativt, men inte diagnosticera. Helsingborg 

bedömer att de inom fem år behöver rekrytera 2–3 cytodiagnostiker och 2–3 BMA med 

molekylär kompetens. För BMA finns möjlighet att överföra kompetens genom att 

vidareutbilda i molekylär analys. Helsingborg bedömer även att det kommer att finnas behov 

av att rekrytera medicinsk sekreterare inom 5 år. 

SUS: Lund analyserar de flesta av Malmös lungcancerprover. I Lund finns 2 thoraxpatologer 

och en senior ST-läkare som har thoraxkompetens, men som inte är formellt färdig specialist. 

Lund har motsvarande 1,8 heltidstjänster, varav ca ¼ av tiden ägnas lungcancer. En patolog 

som arbetar heltid kommer att gå i pension innan sommaren 2015. Lund bedömer att 

bemanningen är bristande och att läget blir än mer allvarligt när den seniora patologen går i 

pension om några veckor. I sommar kommer Lund att ta in en konsult under några veckor. 

Lund bedömer att två patologer behöver rekryteras till ÖNH/thorax-teamet nu och ytterligare 

en patolog behöver rekryteras inom 5 år. Lund bedömer att 2 seniora specialister och ett par 

ST-läkare är tillräcklig bemanning. Lund har flera ST-läkare i patologi, bland annat har flera 

utländska ST-läkare rekryterats senaste åren. Tre av ST-läkarna arbetar regelbundet med 

thoraxpatologi, men är ännu inte självgående. På längre sikt ser bemanningsbehovet för 

lungcancerpatologi alltså ut att kunna täckas. Lund bedömer att vidareutbildning av befintliga 

ST-läkare och omfördelning av uppgifter kan göra att lungcancerpatologin täcks, men att det 

skulle innebära att andra områden får prioriteras ner i så fall. Det kräver också upplärningstid 

av varierande längd.  

Lund har en liten grupp som håller i all molekylärpatologi. Lund bedömer att de saknar 

patologer och BMA som har både cytologisk och patologisk kompetens för att bedöma 

biopsimaterialet och kompetens om molekylärdiagnostiken. Följden blir att flera personer 

behöver titta på preparaten, vilket skapar ett suboptimalt flöde. Lund har 3 BMA med 

molekylär kompetens/molekylärbiologer, vilket de bedömer som tillräckligt. En BMA med 

molekylär kompetens/molekylärbiolog kommer att sluta om ett år. På 1–3 års behövs 

rekrytering/vidareutbildning av befintlig BMA för övriga molekylära analyser såsom FISH.  

Lund har 2 cytodiagnostiker för lungdiagnostik. Eftersom utbildningen till cytodiagnostiker är 

nedlagd kan det bli brist på sikt. 
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Mutationsanalys vid CMD Lund: CMD startade i januari 2015, tidigare gjorde klinisk kemi i 

Lund molekylära analyser. Antalet analyser beräknas öka från ca 500 prov förra året till 

uppemot 600–700 prov i år, varav ca 80% är lungcancer. I nuläget körs 2 analyslinjer per 

vecka för att hålla svarstiderna korta. En RNA-baserad metod för att kunna analysera 

fusionsgener, såsom ALK-fusionsgenen som numera analyseras med den arbetskrävande 

FISH-analysen, är under utveckling. För klinisk användning av denna metod krävs 

resurstillskott både vad gäller personal och utrustning. En RNA-baserad metod skulle vara 

arbetsbesparande för patologen. Nuvarande personalstyrka vid CMD består av 3 är 

BMA/laboratorieingenjörer och sex disputerade molekylärbiologer (varav 2 docenter) som 

arbetar på 3 heltidstjänster. All personal är internutbildad och har erfarenhet av metoden från 

forskningsarbete. Bemanning och utrustning bedöms som fullt tillräcklig för nuvarande 

analyser och upp till 1000 prover per år. Fler personer är under upplärning för att ha större 

möjlighet att rotera personal. Personalrekryteringen bedöms inte vara svår. 

 
Tabell 4 Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom patologi. 

 Halmstad Helsingborg Karlskrona 
 Nuläge 

(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin

gsbehov 
nu 

Rekryterin

gsbehov 
inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin

gsbehov 
nu 

Rekryterin

gsbehov 
inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin

gsbehov 
nu 

Rekryterin

gsbehov 
inom 5 år 

Patologer 

totalt som 
arbetar 

med 

lungcanc
er 

6 (1) 

Fullt 

tillräcklig 

1  4,5 (0,5) 

Brist 

2 +1 6 (2) 

Fullt 

tillräcklig

t 

  

Varav 

thoraxpat

ologer 

0   0 0 0    

ST-läkare 

i patologi 
1 

Fullt 

tillräcklig 

  0 

Fullt 

tillräcklig 

0 2 1 

Brist 

 1–2 

Cytodiag

nostiker 
5 (0) 

Fullt 

tillräcklig 

  2 (2)  2–3 5 (1) 

Fullt 

tillräcklig 

  

BMA 

med 

molekylä
r 

kompeten

s 

1 

molekylär

biolog 

och några 

BMA 

med mol. 

Kompete

ns 

  0  2–3 4–5 (0) 

Fullt 

tillräcklig 

  

 Kristianstad Lund Växjö 
 Nuläge 

(pensionsa

vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 

nu 

Rekryterin
gsbehov 

inom 5 år 

Nuläge 
(pensionsa

vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 

nu 

Rekryterin
gsbehov 

inom 5 år 

Nuläge 
(pensionsa

vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 

nu 

Rekryterin
gsbehov 

inom 5 år 

Patologer 

totalt som 
arbetar 

med 

lungcanc
er 

4 (0) 

Fullt 

tillräcklig 

      

3,75 (0) 

Fullt 

tillräcklig 

  

Varav 

thoraxpat
ologer 

0   1,8 tjänst 

på 3 

personer 

(1) 

Brist 

2 +1 0   

ST-läkare 

i patologi 
2 

Fullt 

tillräcklig

t 

  3 

personer. 

Fullt 

tillräcklig 

  3 

Fullt 

tillräcklig 

  

Cytodiag
nostiker 

0   2 (1)  1 2 + ett 

vikariat 
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(0) 
BMA 

med 
molekylä

r 

kompeten
s 

0   3 (1) 1  0   

Thoraxkirurgi 

Blekinge, Karlskrona: Den thoraxkirurgiska verksamheten bemannas av 1 allmän 

thoraxkirurg, men vissa ingrepp kan också skötas av två av hjärtkirurgerna, varav den ene nu 

går i pension. Med god framförhållning och flexibilitet går det precis att säkerställa en 

patientsäker verksamhet och upprätthålla vårdgarantin. Reryteringsbehov finns, inte minst pga 

klinikens aktuella åldersprofil. 

 

SUS: Aktuell bemanning är 5 allmänna thoraxkirurger, varav 2 väntas gå i pension inom 5 år. 

Lund bedömer att bemanningen just nu är tillräcklig, men att de inte har luft i systemet. För 

att hantera pensionsavgångarna bedömer de att ytterligare 2 thoraxkirurger behöver rekryteras 

inom 5 år. Lund bedömer att två operationssalar med personal och motsvarande möjligheter 

med platser för postoperativ vård skulle ge dem möjlighet att planera in operationer snabbare 

med kortare väntetider som följd. Lund bedömer att de behöver omvandla sin sekreterartjänst 

till en ren koordinatortjänst och att ytterligare en sekreterare i så fall kan behövas. 

 
Tabell 5 Aktuell bemanning och rekryteringsbehov för lungcanceroperationer. 

 Karlskrona Lund/SUS 
 Nuläge 

(pensionsavgånga
r) 

Rekryteringsbeh

ov nu 

Rekryteringsbeh

ov inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsavgångar
) 

Rekryteringsbeh

ov nu 

Rekryteringsbeh

ov inom 5 år 

Allmänna 

thoraxkirurg
er 

2(1) 1 1 5 (2) 

Minimibemanni

ng 

1 +1 

ST-läkare        

 

Strålbehandling 
 

Kronoberg: I Växjö görs konventionell strålbehandling. Bröst-, prostata-, rektalcancer samt 

palliativa behandlingar utgör de vanligaste indikationerna. Stereotaktisk strålbehandling 

skickas till Lund. Växjö har fyra strålonkologer, varav en eventuellt kommer att gå i pension 

inom fem år. Växjö bedömer att bemanningen av strålonkologer är tillräcklig. Växjö har brist 

på kontaktsjuksköterskor och ST-läkare och bedömer att det finns behov av att rekrytera 1–2 

ST-läkare nu och ytterligare 1–2 ST-läkare inom fem år samt en kontaktsjuksköterska nu och 

ytterligare en inom fem år. 

 

SUS: Lund har två strålningsonkologer som arbetar med lungcancer på halvtid. En av dem har 

fyllt 65 år. Lund bedömer bemanningen som minimibemanning. Lund bedömer att de bör vara 

minst tre specialister som kan klara MDK och ronder och de bedömer att två 

strålningsonkologer behöver rekryteras/internutbildas nu och ytterligare en inom 5 år för att 

täcka ökat behov. De klarar den dagliga verksamheten, men har ingen möjlighet att göra något 

utöver det, såsom uppföljning, fortbildning och forskning. Någon enstaka forskningsstudie 

kan de delta i. Mer kompetens inom området kommer att krävas framöver. En nyfärdig 

specialist håller på att läras upp inom lungcancer. Lund har ca 30 ST-läkare i onkologi, men 

ingen av ST-läkarna inriktar sig mot lungcancer, men de flesta går randutbildning på 
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lungmedicin. För lungcancerpatienterna finns inga kontaktsjuksköterskor inom 

strålningsonkologi. Under strålbehandlingstiden har patienterna daglig kontakt med 

strålbehandlingssjuksköterska, så kontaktsjuksköterska för strålbehandlingen behövs inte. 

Lund har brist på strålbehandlingssjuksköterskor och har strålbehandlingsmaskiner stängda 

pga personalbrist.  För att bemanna en maskin krävs ca 5 strålsjuksköterskor.   

 
Tabell 6. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom strålningsonkologi för lungcancer. 

 Lund Växjö 
 Nuläge 

(pensionsavgånga
r) 

Rekryteringsbeh

ov nu 

Rekryteringsbeh

ov inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsavgång
ar) 

Rekryteringsbeh

ov nu 

Rekryteringsbeh

ov inom 5 år 

Strålningsonkologe

r 
2 (1) 

Minimibemanni

ng 

2 1 4 (ev. 1) 

Fullt 

tillräckligt 

  

ST-läkare i 

onkologi 
0 

Tillräckligt 

  2 

Brist 

1–2 1–2 

Kontaktsjuksköters
kor 

0 

Tillräckligt 

  0 

Brist 

1 +1 

 

Rehabilitering 
 

Blekinge: Karlskrona bedömer att lungcancerpatienterna kan erbjudas fullständig 

rehabilitering vad gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, se tabell 7. 

Karlskrona har tillgång till både fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist i 

verksamheten och bemanningen bedömer de vara fullt tillräcklig, se tabell 8-9. 

Halland: Halmstad bedömer att lungcancerpatienterna kan erbjudas acceptabel rehabilitering 

vad gäller fysiska, sociala och existentiella behov och fullständig rehabilitering vad gäller 

psykiska behov, se tabell 7. Halmstad har tillgång till både fysioterapeut, arbetsterapeut, 

dietist och kurator i verksamheten, men bemanningen bedöms som minimibemanning 

eftersom de kan behöva vänta, se tabell 8-9. Fysioterapeut och andningsfysioterapeut finns i 

Halmstad och de bedömer att bemanningen är acceptabel. Kuratorsbesök ingår för alla 

nydiagnosticerade lungcancerpatienter i Halmstad. Dietist används relativt mycket för 

lungcancerpatienterna. I Halmstad finns en dietist som arbetar med alla medicinklinikens 

patienter. Är dietisten borta kan endast akut dietisthjälp fås. Halmstad bedömer att ytterligare 

en dietist behövs på sjukhusövergripande nivå. Arbetsterapeut finns och ordnar överföringen 

till hemsituation och har möjlighet att träffa patienten och bedöma behovet. Psykolog finns 

vid behov.  

Kronoberg: Växjö bedömer att de kan erbjuda lungcancerpatienterna acceptabel rehabilitering 

vad gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, se tabell 7. Växjö har tillgång till 

både fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist i verksamheten, men de bedömer att det 

råder minimibemanning, se tabell 8-9. Växjö har ingen sjuksköterska eller fysioterapeut som 

arbetar med bara lungcancerpatienter och de bedömer att rehabiliteringsteamet behöver 

förstärkning med en person av vardera kompetens, se tabell 10. 

KRYH: Kristianstad bedömer att lungcancerpatienterna kan erbjudas acceptabel rehabilitering 

vad gäller fysiska, psykiska och sociala behov, medan de upplever att det finns stor brist vad 

gäller existentiella behov, se tabell 7. Kristianstad har tillgång till både fysioterapeut med 

specialintresse för lungsjukdomar, arbetsterapeut, kurator och dietist i verksamheten och 

bemanningen bedöms som fullt tillräcklig, se tabell 8-9. Ystad bedömer att de kan erbjuda 

lungcancerpatienterna acceptabel rehabilitering för psykiska, sociala och existentiella behov, 

men miniminivå för fysiska behov, se tabell 7. Ystad har fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator 
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och dietist att tillgå, men särskilt vad gäller fysioterapi bedömer de att det råder 

minimibemanning och en allt för sårbar situation, se tabell 8-9. När fysioterapeuten är borta 

får patienterna vänta. Ystad bedömer att ytterligare en fysioterapeut med kompetens inom 

andningsfysioterapi som kan arbeta en deltid med lungcancerpatienter hade täckt behovet, se 

tabell 10. 

SUND: Helsingborg bedömer att de kan erbjuda patienter med lungcancer fullständig psykisk 

och existentiell rehabilitering och acceptabel fysisk och social rehabilitering, se tabell 7. Det 

finns en plan på att starta ett rehabiliteringsteam i förvaltningen och förhoppningen är att 

lungcancerpatienterna ska kunna få rehabilitering via det teamet. Om de inte kan ta del av det 

nya rehabiliteringsteamet bedömer de att de behöver rekrytera paramedicinare inom 

lungmedicin. Helsingborg har en heltidsfysioterapeut som arbetar med lungpatienter och som 

är specialkunnig för lungsjukdomar, ca 20% arbetsterapeut som är kopplad till rehabenheten, 

en halvtids kurator och ca 20% dietist som tillhör internmedicin. Helsingborg bedömer att 

bemanningen för rehabilitering är minimibemanning. För att höja nivån på 

rehabiliteringsinsatserna bedömer de att 40% tilläggstjänst för fysioterapeut och fördubbling 

av existerande arbetsterapeut, kurator och dietist-tillgång skulle behövas, se tabell 10. 

Kontaktsjukskötersketillsättningen som är på gång är också väldigt viktig för att kunna starta 

upp arbetet med individuell vårdplan och rehabiliteringsplan för varje patient. Ingen 

rehabiliteringspersonal vid lungmedicin i Helsingborg väntas gå i pension, utökningen är för 

att förbättra verksamheten.  

 

SUS: Malmö/Lund bedömer att både fysisk och existentiell rehabilitering är stora brister och 

möjligheten att erbjuda rehabilitering för psykiska och sociala behov bedöms ligga på 

miniminivå, se tabell 7. Lund har en fysioterapeut på kliniken, men den har hand om alla 

patienter inklusive lungtransplanterade, cystisk fibros mm så de bedömer att 

lungcancerpatienterna inte hinns med och bemanningen bedöms som bristande, se tabell 7 och 

tabell 9. Kurator och dietist finns som konsult i Lund, men de bedömer att det råder 

minimibemanning. Lund har en dietist för hela kliniken, Malmö har en halv dietist på 

lungmottagningen. Arbetsterapeut finns inte för lungcancerpatienterna i Malmö/Lund. 

Malmö/Lund anser att rehabiliteringen behöver en generell förstärkning i Malmö och Lund 

och de bedömer att rekryteringsbehovet är 2 fysioterapeuter, 2 kuratorer, en arbetsterapeut 

och en dietist, se tabell 10. 
 

Tabell 7. Till vilken grad upplever du att ni kan erbjuda lungcancerpatienterna rehabilitering? 

 Stor brist Miniminivå Acceptabel Fullständig 

Fysiska behov 14% 
Lund 

14% 
Ystad 

57% 
Halmstad, Helsingborg, Kristianstad, 
Växjö 

14% 
Karlskrona 

Psykiska behov 0 14% 
Lund 

43% 
Kristianstad, Växjö, Ystad 

43% 
Halmstad, Helsingborg, 

Karlskrona 

Sociala behov 0 14% 
Lund 

71% 
Halmstad, Helsingborg, Kristianstad, 

Växjö, Ystad 

14% 
Karlskrona 

Existentiella behov 28% 
Kristianstad, Lund 

0 43% 
Halmstad, Växjö, Ystad 

28% 
Helsingborg, Karlskrona 

 

Tabell 8. Vilka rehabiliteringsprofessioner finns tillgängliga för era lungcancerpatienter? 

 Finns i verksamheten/kliniken Som konsult el motsv Finns inte 

Fysioterapeut 86% 
Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, 

Kristianstad, Växjö, Ystad 

0 14% 
Lund 
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Arbetsterapeut 86% 
Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, 

Kristianstad, Växjö, Ystad 

0 14% 

Lund 

Kurator/psykolog 86% 
Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, 
Kristianstad, Växjö, Ystad 

14% 
Lund 

0 

Dietist 86% 
Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, 

Kristianstad, Växjö, Ystad 

14% 
Lund 

0 

 
Tabell 9. Hur bedömer du att nuvarande bemanning för rehabilitering vid lungcancer i din förvaltning/region 

räcker till? 

 Brist Minimibemanning Fullt tillräcklig 

Fysioterapeut 14% 
Lund 

57% 
Halmstad, Helsingborg, Växjö, Ystad 

28% 
Karlskrona, Kristianstad 

Arbetsterapeut 14% 
Lund 

43% 
Halmstad, Helsingborg, Växjö 

43% 
Karlskrona, Kristianstad, Ystad 

Kurator/psykolog 0 

 
57% 
Halmstad, Helsingborg, Lund, Växjö 

43% 
Karlskrona, Kristianstad, Ystad 

Dietist 0 

 
57% 
Halmstad, Helsingborg, Lund, Växjö 

43% 
Karlskrona, Kristianstad, Ystad 
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Tabell 10. Rekryteringsbehov för personal kopplade till lungcancerpatienternas rehabilitering. 

 Halmstad Helsingborg Karlskrona Kristianstad Lund Växjö Ystad 

Fysioterapeut 
Inte 

angivet 
0,4 0 0 2 1 1 

Arbetsterapeut 
Inte 

angivet 
0,2 0 0 1 1 0 

Kurator/psykolog 
Inte 

angivet 
0,5 0 0 2 1 0 

Dietist 
1 till 

sjukhuset 
0,2 0 0 1 1 0 

 

Palliativ behandling 

Blekinge: Karlskrona bedömer att de kan erbjuda lungcancerpatienterna fullständig allmän 

och specialiserad palliativ vård, se tabell 11. Karlskrona har smärtenhet, palliativt stöd i 

hemmet och palliativt konsultteam i verksamheten och de bedöms vara fullt tillräckligt 

bemannade, se tabell 12-13. Palliativa konsultteamet är på samma våning som 

lungmottagningen, så de finns tillgängliga när de behöver. Palliativa konsultteamet består 

dock av endast en specialist, en ST-läkare och någon sjuksköterska, men hittills har 

lungläkarna inte haft några problem. Hospice finns inte i Karlskrona, men det finns boenden 

som har palliativa platser med utbildad personal. Strålbehandling görs i Lund eller Växjö och 

tillgången till det bedöms vara fullt tillräcklig. Endobronkiell terapi skickas till Lund och görs 

av interventionsavdelning på lungmedicin, som av Karlskrona bedöms ha minimibemanning, 

vilket gör att det ibland är väntetid. 

Halland: Halmstad bedömer att de kan erbjuda lungcancerpatienterna acceptabel allmän och 

specialiserad palliativ vård, se tabell 11. Strålbehandling, palliativt stöd i hemmet och 

palliativt konsultteam finns att tillgå som konsult och bedöms som tillräcklig, se tabell 12-13. 

Smärtenhet och hospice saknas och upplevs som en brist. De anser att många patienter ligger 

kvar på sjukhuset för länge istället för att komma över till palliativ enhet, eftersom platserna 

där är bristande. Halland har fem palliativa vårdplatser på Falkenbergs vårdcentral. 

Lungläkarna sköter smärtbehandlingen och ibland palliativa konsultteamet. Halmstad har ett 

palliativt konsultteam, men behandlande läkare får avgöra om patienten är palliativ eller inte, 

något som upplevs som svårt även för erfaren lungpersonal. Lungmedicin anser att det hade 

underlättat om palliativa konsultteamet hade haft resurser till att bedöma om patienten är 

palliativ. Palliativ strålbehandling använder de ofta och de bedömer att den fungerar bra med 

kort väntetid. Patienterna skickas till Lund eller Göteborg för strålbehandling. 

Kronoberg: I Växjö bedöms lungcancerpatienterna kunna erbjudas acceptabel allmän och 

specialiserad palliativ vård, se tabell 11. Växjö har smärtenhet, strålbehandling, ett 

rådgivningsteam som arbetar med alla hemmaboende palliativa patienter och palliativt 

konsultteam, som alla dock bedöms ha minimibemanning, se tabell 12-13. Endobronkiell 

terapi utförs på ett fåtal patienter som skickas till Lund och Växjö bedömer att bemanningen 

räcker till för dem. Hospice uppges av LPPL för lungcancer saknas i Växjö, men anges av 

prostatacancer finnas som konsult i Växjö, men med bristande bemanning.  

KRYH: Kristianstad bedömer att de kan erbjuda lungcancerpatienterna fullständig allmän och 

specialiserad palliativ vård, se tabell 11. Kristianstad har palliativt stöd i hemmet och hospice, 

som bedöms ha fullt tillräcklig bemanning, se tabell 12-13. Smärtenhet och strålbehandling 

finns som konsult och bedöms ha fullt tillräcklig bemanning. Endobronkiell terapi finns i 

Lund, men bedöms av Kristianstad ha minimibemanning. Palliativt konsultteam saknas. 
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Ystad bedömer att de kan erbjuda lungcancerpatienterna acceptabel allmän och specialiserad 

palliativ vård, se tabell 11. Ystad har ingen smärtenhet, men tillgång till palliativt 

konsultteam, palliativt stöd i hemmet och hospice, som de bedömer har tillräcklig bemanning, 

se tabell 12-13. Ystad bedömer att patienter inskrivna i ASIH har gott stöd avseende 

smärtlindring. Endobronkiell terapi och strålbehandling skickar de till Lund och det bedöms 

vara tillräckligt. Ystad bedömer att en andningsspecialiserad fysioterapeut och två 

narkosläkare som kan lägga intrathekal kateter för smärtlindring behöver rekryteras. 

SUND: Helsingborg bedömer att de kan erbjuda lungcancerpatienterna acceptabel allmän och 

specialiserad palliativ vård, se tabell 11. Smärtenhet finns i verksamheten och strålbehandling, 

palliativt konsultteam, palliativt stöd i hemmet, hospice och endobronkiell terapi finns att 

tillgå som konsult, se tabell 12. Helsingborg anser att smärtenheten, strålbehandlingen och det 

palliativa konsultteamet fungerar fullt tillräckligt, medan det palliativa stödet i hemmet och 

hospice bedöms ha bristande bemanning. Endobronkiell terapi utförs i Lund och Helsingborg 

bedömer att det råder minimibemanning för detta, se tabell 13. 

SUS: Vid SUS bedöms både allmän och specialiserad palliativ vård vara stora brister, se 

Tabell 11. Palliativt stöd i hemmet och hospice finns i Malmö och har lite längre väntetid än 

lungläkarna önskar, men bedöms i övrigt fungera bra. Lund bedömer att det är stor brist på 

palliativ vård i Lund. Det finns tillgång till smärtenhet som konsult och hospice, men 

bemanningen bedöms som bristande, se tabell 12-13. Strålbehandling, palliativt konsultteam 

och endobronkiell terapi finns i verksamheten, men bedöms ha minimibemanning. 

 
Tabell 11. Till vilken grad upplever du att ni kan erbjuda lungcancerpatienterna palliativ behandling? 

 Stor brist Miniminivå Acceptabel Fullständig 

Allmän 

palliativ vård 

14% 
Lund 

0 57% 
Halmstad, Helsingborg, 
Växjö, Ystad 

29% 
Karlskrona, Kristianstad 

Specialiserad 

palliativ vård 

14% 
Lund 

0 57% 
Halmstad, Helsingborg, 

Växjö, Ystad 

29% 
Karlskrona, Kristianstad 

 

Tabell 12. Vilka palliativa insatsmöjligheter finns tillgänglig för era lungcancerpatienter? 

 Finns i 

verksamheten/k

liniken 

Som konsult el 

motsv 

Finns inte 

Smärtenhet 43% 
Helsingborg, Karlskrona, 

Växjö 

29% 
Kristianstad, Lund 

29% 
Halmstad, Ystad 

Strålbehandling 29% 
Lund, Växjö 

71% 
Halmstad, Helsingborg, 
Karlskrona, Kristianstad, 

Ystad 

0 

 

Palliativt stöd i 

hemmet (ASIH el 

motsv) 

57% 
Karlskrona, Kristianstad, 

Lund, Växjö 

43% 
Halmstad, Helsingborg, 

Ystad 

0 

Palliativt 

konsultteam 

43% 
Karlskrona, Lund, Växjö 

43% 
Halmstad, Helsingborg, 

Ystad 

14% 
Kristianstad 

Hospice 29% 
Kristianstad, Lund 

29% 
Helsingborg, Ystad 

43% 
Halmstad, Karlskrona, Växjö 

Endobronkiell 

terapi 

14% 
Lund 

71% 
Helsingborg, Karlskrona, 

Kristianstad, Växjö, Ystad 

14% 
Halmstad 
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Tabell 13. Hur bedömer du att nuvarande bemanning för palliativ behandling av lungcancerpatienter i din 

förvaltning/region räcker till? 

 Brist Minimibemanning Fullt tillräcklig 

Smärtenhet 43% 
Halmstad, Lund, 
Ystad 

14%  

Växjö 
43% 
Helsingborg, Karlskrona, 
Kristianstad 

Strålbehandling 0 

 

29%  

Lund, Växjö 
71% 
Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, 

Kristianstad, Ystad 

Palliativt stöd i hemmet 

(ASIH el motsv) 

14% 
Helsingborg 

29%  

Lund, Växjö 
57% 
Halmstad, Karlskrona, Kristianstad, 
Ystad 

Palliativt konsultteam 14% 
Kristianstad 

29%  

Lund, Växjö 
57% 
Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, 

Ystad 

Hospice 71% 
Halmstad, 
Helsingborg, 

Karlskrona, 

Lund, Växjö 

0 29% 
Kristianstad, Ystad 

Endobronkiell terapi 14% 
Halmstad 

57% 
Helsingborg, Karlskrona, 

Kristianstad, Lund 

29% 
Växjö, Ystad 

 

Arbetsfördelning och administrativt arbete 
 

Ett väl fungerande teamarbete är en förutsättning för att personer med olika kompetenser ska 

kunna utnyttja sin kompetens optimalt. Sex av 7 enheter bedömer att det inom lungmedicin 

inte finns möjlighet att överföra arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier för att få nuvarande 

bemanning att räcka till, men flera anser att det finns uppgifter som kan överföras som skulle 

underlätta för framför allt lungmedicinarna. SUS anser att det finns möjlighet att överföra 

administrativa uppgifter, såsom att koordinera tider och scheman, Helsingborg anser att en 

koordinatorsfunktion under utredningsförloppet skulle underlätta lungläkarnas arbete och 

Kronoberg har angett att de ser över remisshanteringen just nu. I SUND föreslår man även att 

BMA kan utbildas att assistera vid EBUS. Vid seminariet framkom även förslag på att 

undersköterskor skulle kunna ta över spirometri för att avlasta sjuksköterskor. 

I övrigt framkommer det att många uppgifter redan har överförts från läkare till 

sjuksköterskor och från sjuksköterskor till medicinska sekreterare och många svarar att de inte 

kan se vilka ytterligare uppgifter som skulle kunna överföras.  

 

Registerarbete görs vid SUS, i Kronoberg och KRYH, Ystad av lungmedicinare, medan 

Blekinge nyligen fått utökad tid för en av kontaktsjuksköterskorna för att sköta registerarbetet, 

SUND sedan ett halvår tillbaka har en sjuksköterska som sköter registerarbetet och 

kontaktsjuksköterskorna i Halland sedan en tid tillbaka sköter registerarbetet, planerar 

undersökningar och bevakar provsvar.  

 

Från andra specialiteter har endast ett förslag kommit in angående förändrad arbetsfördelning, 

Karlskronas patologi har föreslagit att BMA kan ta över utskärning av preparat från läkarna 

och att cytodiagnostiker kan besvara patologiskt cytologimaterial och screena biopsimaterial 

för att spara läkartid. 
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Fortbildning 
 

Diagnostik och behandling av lungcancer utvecklas snabbt, inte minst under senare år med de 

nya målstyrda behandlingarna, och för att patienterna ska kunna erbjudas bästa vård och 

behandling krävs att personalen har möjlighet att fortbilda sig. Vid bristande bemanningsläge 

är risken stor att fortbildningen blir lidande, vilket får konsekvenser på längre sikt. I enkäten 

anger knappt 60% av de tillfrågade att specialisterna i lungmedicin i södra sjukvårdsregionen 

har bristande möjligheter till fortbildning, se figur 8. Även en stor andel av 

kontaktsjuksköterskorna och ST-läkarna anses ha bristande möjligheter till fortbildning. 

Förklaringar som anges är att det inte finns tidsutrymme pga bristande bemanning och att det 

är svårt att få ledigt för utbildning. En annan aspekt som framkommit är att samarbetet med 

läkemedelsbolagen kring fortbildning helt har upphört då läkemedelsbolagens regler ändrats 

och att arbetsgivarna ännu inte har vidtagit några aktiva åtgärder för att ta över 

fortbildningsansvaret. Ansvaret för fortbildning vilar helt och hållet på den enskilde individen 

och variationen mellan olika individer är stor menar flera intervjuade lungläkare. För 

sjuksköterskor och kontaktsjuksköterskor som är involverade i lungcancervården finns behov 

av fortbildning om lungcancersjukdomen, komplikationer till lungcancer, cytostatikans 

verkningsmekanismer och biverkningar, smärtbehandling och allmän palliativ vård. 

Klinisk fysiologi, patologi, bild- och funktionsmedicin samt thoraxkirurgi har angett hög eller 

tillräcklig nivå på fortbildning. Flera svarande inom patologi anser att det finns behov av 

fortbildning inom molekylära analyser och patologen i Karlskrona anser att det finns behov av 

fortbildning om inflammatoriska lungsjukdomar. Klinisk fysiologi Karlskrona anger att det 

finns behov av fortbildning om ergospirometri. I övrigt har inga specifika fortbildningsbehov 

angetts. 

 

 
 

Figur 8. Grad, till vilken svarande bedömer att personalen som arbetar med lungcancer ägnar sig åt fortbildning 

för att upprätthålla adekvat kompetens.  

 

Kunskapsdelning mellan kollegor och kompetenshöjning inom regionen 
 

I en lärande organisation såsom cancervården behöver lärande, kunskapsutveckling och 

kunskapsdelning prioriteras. För att utveckla en lärande kultur behövs primärt en insikt och 

förståelse om att lärande är viktigt för organisationen och att detta är förankrat i alla 

ledningsnivåer. Bland medarbetarna är det viktigt att det finns en förståelse för och en vilja att 

bidra till att utveckla det gemensamma lärandet. Förutom detta måste tid och resurser avsättas 

så att lärande och kunskapsutveckling kan vara i kontinuerligt fokus. Kunskapsutveckling och 
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lärande är en oavbruten process och det är även en oavbruten process att få till en stark 

lärandekultur.  

 

Den viktigaste lärandemiljön är i direkt samverkan med arbetet, praktisk övning och 

erfarenhet, genom utmanande frågor och samtal, i samspel med andra över tid och genom 

reflektion (16). Viktiga förutsättningar för att arbetsplatsen ska fungera som en lärandemiljö 

där tyst kunskap kan överföras är att det finns möjlighet att praktiskt samarbeta och möjlighet 

till reflektion och gemensam utvärdering. Ett betydande hinder för lärande kan vara brist på 

erfarna kollegor och bristande möjligheter att pröva sina färdigheter i praktiken. Exempel på 

detta är när ST-läkarna i internmedicin får lägga en mycket stor del av sin tid på att fylla upp 

akutmottagningens schema och därmed inte har möjlighet att läras upp inom lungmedicin 

förrän långt in i ST-tjänsten eller efter färdig specialisering. 

 

För kontinuerlig kunskapsutveckling i arbetet behöver de viktigaste lärandearenorna 

identifieras, bra lärandearenor skapas och medarbetarna få tillgång till dessa lärandearenor. 

Viktiga lärandearenor i lungcancervården är att kollegor som utför samma typer av uppgifter 

får möjlighet att praktiskt samarbeta och tillräcklig med tid tillsammans för att kunna 

reflektera över gemensam praxis, såsom under gemensamma patientmöten och 

patientundersökningar/operationer och t.ex. gemensamma behandlingsdiskussioner. Under 

upplärningstiden är detta något som används i stor utsträckning, men för förfining och 

vidareutveckling av kunskap mellan erfarna kollegor kan denna lärandearena utnyttjas i högre 

grad än vad som görs idag. Ett gott exempel på detta kom från urologen i Halmstad där 

urologer lärdes upp i att utföra njurcanceroperationer som de saknade kompetens för. De 

bokade då regelbundet in sina njurcancerpatienter för att opereras under några samlade dagar 

och en specialist på njurcanceroperationer kom från Uppsala och utförde operationerna, 

samtidigt som urologerna i Halland lärdes upp att så småningom utföra dessa själv.  

 

Ett annat exempel på hur detta kan användas för att höja kompetensen kommer från 

urologkliniken i Stockholm och Martinikliniken i Tyskland, där operationsresultaten 

regelbundet följs upp och sammanställs efter vilken person som utfört operationen. Dessa 

resultat används sedan för att skapa ett gemensamt lärande i hur man kan förbättra 

operationstekniken. De operatörer som har lägst andel biverkning av ett visst slag, t.ex. 

urininkontinens, får visa de andra hur de gör operationerna, antingen genom gemensam 

operation eller filminspelning, och på samma sätt, de som uppvisar sämre resultat får ha 

någon som har bättre resultat på individnivå som tittar på så att de tillsammans kan upptäcka 

skillnader i teknik som kan orsaka de olika resultaten. För att detta ska fungera krävs en stor 

tillit kollegorna emellan, en önskan från alla parter att medverka till gemensam 

kvalitetshöjning, samt ett stöttande ledarskap så att ett icke-dömande betraktningssätt 

etableras. Detta exempel visar också på vikten av uppföljning och reflektion för att lärande 

ska kunna uppstå. Till viss del fungerar de regionala grupperna som en sådan lärandearena 

också, i de fall gemensam praxis diskuteras vid dessa tillfällen. 

 

En annan viktig lärandearena i lungcancervården är avdelningsmöten av olika slag, där 

kollegor med olika mängd erfarenhet träffas och diskuterar patienter och behandling. Ett gott 

exempel på hur denna lärandearena kan utnyttjas kom från Kristianstads lungmottagning, där 

seniora och juniora lungläkare, efter diskussionen med patologi och röntgen, gemensamt 

planerar och diskuterar behandlingen tillsammans. Fördelen är att de yngre lär sig, det ger ett 

kollegialt utbyte mellan alla lungläkarna och patienten får en automatisk ”second opinion” på 

sin behandling genom att flera har varit med i beslutsfattandet.  
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Lärandearenor för kunskapsöverföring över specialitets- och yrkeskategorier är också viktiga 

att identifiera. MDK är en lärandearena som används i stor utsträckning idag. Ett ökat 

samarbete mellan kliniker, med t.ex. gemensamma mottagningar eller diskussionsforum 

gynnar denna kunskapsöverföring. T.ex. skulle ett ökat samarbete mellan onkologer och 

lungmedicinare kunna bidra till en kunskapshöjning och kompetensöverföring.  

 

För kompetenshöjning i regionen är de regionala gruppernas möten 1-2 gånger per år 

väsentliga. Vid många träffar är det pga bristande bemanning få som har möjlighet att 

komma, vilket riskerar att urlaka sammankomsternas förmåga att fungera som lärandearenor.  

Forskningsdeltagande 
Forskningen har en viktig roll i att utveckla bättre diagnostik och behandlingsmöjligheter för 

patienterna och driva kunskapen framåt. För patienten är det ofta en fördel att delta i en 

klinisk studie och RCC Syds regionala cancerplans mål är att 25% av cancerpatienterna ska 

genomgå behandling inom ramen för en klinisk studie år 2018. Totalt inkluderades 3% av 

patienterna med lungcancer i Södra sjukvårdsregionen under 2013 i klinisk studie vid 

diagnostillfället (rccsyd.se), fördelat på 15,6% i Ystad, 6,4% i Malmö, 4,6% i Lund och 3,6% 

i Halmstad. Inga patienter från Blekinge, Kronoberg eller KRYH deltog i kliniska studier 

under 2013. Fler patienter inkluderas i studier senare i sjukdomsförloppet, men dessa 

registreras endast i uppföljningsblanketten, vilken har låg täckningsgrad. För specialitetens 

attraktionskraft, för rekrytering och för att behålla befintlig personal är det en fördel att kunna 

erbjuda forskningstid.  

 

Som regionsjukhus är det naturligt att SUS har en drivande roll i forskningen. Kliniska studier 

är resurskrävande och för att kunna driva forskningsstudier krävs forskarutbildad personal och 

forskningssjuksköterskor. För lungmedicinsk forskning finns 2 forskningssjuksköterskor vid 

SUS. Den kliniska lungcancerforskningen görs i samarbete mellan lungläkare och onkologer, 

bland annat pågår en fas III-studie, RASTEN, som flera lungmedicinska enheter i södra 

sjukvårdsregionen skickar patienter till. En gång per termin träffas sydsvenska 

lungcancergruppen och då hålls information om vilka studier som pågår. Det pågår en del 

läkemedelsbolagsfinansierade studier och Lund bedömer att det finns tillräckligt med 

forskningssjuksköterskor för att driva dem. Däremot bedömer Lund att det finns för få 

forskningssjuksköterskor för den akademiska forskningen. Vid Avd. Onkologi och Patologi 

bedrivs tumörbiologisk forskning om lungcancer. Samarbetet kring CMD för molekylär 

analys av lungcancerprover är enligt både CMD, patologer i Lund och lungläkare i Lund en 

positiv kraft som binder samman forskningen med kliniska verksamheten. 

I enkäten är det tydligt att SUS är forskningsdrivande för regionen. Lungmedicin i Lund, bild- 

och funktionsmedicin vid SUS, patologen vid SUS och thoraxkirurgen vd SUS har i enkäten 

svarat att de deltar i kliniska studier för lungcancer. Några av de andra lungmedicinska 

enheterna har svarat att de deltagit med några patienter i RASTEN-studien med stöd från 

forskningssjuksköterskor vid SOK, i övrigt deltar inte de andra enheterna i kliniska studier för 

lungcancer då de bedömer att såväl läkar-, sjuksköterske- och forskningssjuksköterskeresurser 

saknas. Vid klinisk patologi i Lund drivs även studier som rör diagnostik, prognostik och 

molekylär profilering av lungcancer i relativt hög omfattning. 

 

Nivåstrukturering 
Flera delar av lungcancerprocessen är koncentrerade till en eller några enheter. Exempelvis 

utförs EBUS för stadieindelning och mediastinal diagnostik endast vid SUS, diagnostiskt 
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EBUS utförs vid SUS, SUND och i Halmstad. Vidare görs PET/CT endast vid SUS och i 

Växjö, lungcanceroperation utförs vid SUS och i Karlskrona och strålbehandling vid SUS och 

i Växjö.  

 

Vid seminariet framkom att en del av bronkoskopierna kan undvikas och patienterna slippa en 

onödig undersökning om de skickas direkt till EBUS vid SUS istället för att göra bronkoskopi 

vid lokala lungmottagningen. Anledningen till att detta inte görs idag är att väntetiderna för 

EBUS vid SUS är för långa. I och med att SUND och Halland har påbörjat diagnostisk 

EBUS-undersökning finns möjlighet att dessa orter kan stötta t.ex. KRYH, Blekinge och 

Kronoberg med diagnostiskt EBUS och därmed avlasta SUS som har långa väntetider och 

därmed skulle kunna fokusera sin kapacitet på EBUS för stadieindelning. Möjligheten att 

starta upp EBUS för diagnostik i vid SUS, Malmö bör undersökas. Tydliga kriterier behövs i 

så fall för vilka patienter som ska utredas där EBUS för stadieindelning saknas så att patienten 

inte utsätts för onödig undersökning.  

Planer finns på att starta PET/CT-verksamhet i SUND och KRYH. I diskussionerna om att 

fördela högspecialiserad verksamhet på fler ställen är det viktigt att ta hänsyn till hur 

kompetensen ska kunna hållas på en hög nivå. För att kunna förbättra kompetens krävs, som 

nämnts under avsnittet om kompetenshöjning, möjlighet att kunna diskutera med kollegor 

som utför samma uppgifter, arbeta praktiskt tillsammans och reflektera gemensamt efteråt. 

Sprider man ut det fåtalet som är kompetenta inom en arbetsuppgift på olika orter krävs en 

plan för hur kompetensen ska kunna behållas och det kollegiala utbytet upprätthållas.  

En annan mer drastisk möjlighet som har nämnts för att säkra kompetensen framöver är att 

koncentrera hela lungcancerutredningen och behandlingen till ett eller några 

thoraxonkologiska centrum i södra sjukvårdsregionen. Forskningsmässigt skulle detta vara en 

vinst, eftersom det väntas ge bättre möjligheter att för patientdeltagande i kliniska studier. 

Med en allt mer specialiserad och målstyrd behandling är det troligt att detta behöver göras 

inom en snar framtid för att kunna erbjuda patienterna bästa behandlingsmöjlighet, åtminstone 

för den andel av patienterna som har nytta av mer specialiserad behandling. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Webbenkät 
En webbenkät har skickats ut till de lokala patientprocessledarna för lungcancer och ligger till 

grund för planen. Svaren har därefter diskuterats i en uppföljande intervju. Webbenkäten kan 

här ses i sin helhet. 

 

 

Bilaga 2. Intervjuer, seminarium 

Intervjuerna har genomförts i första hand vid fysiska möten, i enstaka fall som telefonintervjuer. 

Följande intervjuer och seminarium har genomförts och ligger till grund för planen: 

 RPPL för lungcancer, flera intervjuer/diskussioner 

 LPPL för lungcancer, Blekinge 

 Två LPPLer för lungcancer Halland tillika kontaktsjuksköterskor 

 LPPL för lungcancer, Helsingborg 

 LPPL för lungcancer, Kristianstad 

 LPPL för lungcancer, Kronoberg 

 LPPL för lungcancer, Malmö 

 LPPL för lungcancer, Ystad 

 Verksamhetschef VO internmedicin, Helsingborg 

 Ansvarig för PET-CT vid SUS/Lund 

 Thoraxpatolog, Lund 

 Strålsonkolog, Lund 

 Ansvarig för NGS på Medicon Village, Lund 

 Seminarium med följande närvarande: RPPL, LPPL för Kristianstad, LPPL för Malmö, LPPL för 

Trelleborg 

 


