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Förkortningar 
BMA Biomedicinsk analytiker 

KRYH Förvaltning Kristianstad-Ystad- Hässleholm 

MDK Multidisciplinär konferens 

PET-CT Positorn-Elektron Tomografi/Datortomografi 

PSA Prostata-specifika antigen 

SOK Skånes Onkologiska klinik 

SUND Förvaltning Helsingborg-Trelleborg- Landskrona – delar av Ängelholm 

SUS Förvaltning Skånes Universitetssjukvård 

 
Inledning 
 

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga inom cancervården. Varje regionalt cancercentrums 

uppgift innefattar att utforma en kompetensförsörjningsplan för cancervården. RCC Syd har 

valt att fokusera på bla på prostatacancer. I detta arbete har patientprocessen (figur 1) legat till 

grund för arbetet som syftar till att belysa de olika kompetenser som behöver säkras för att 

tillgodose prostatacancerdiagnostik, behandling och rehabilitering.  

 

 
Fig. 1. Översikt över prostatacancerprocessen. 

 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. De senaste årens utökade 

behandlingsmöjligheter har ökat överlevnaden vid prostatacancer, framför allt beroende på 

tidig diagnostik, individanpassade behandling, förfinade metoder för operation och 

strålbehandling och nya antihormonella behandlingar. Prostatacancer upptäcks i hög 

utsträckning med PSA-testning vid hälsoundersökning i primärvård eller företagshälsovård. 

PSA-testning har visats minska dödligheten i prostatacancer, men leder även till diagnostik 

och behandling av cancer som saknar klinisk betydelse. Socialstyrelsen rekommenderar i 

nuläget inte screening för prostatacancer, däremot rekommenderas en utvärdering av effekten 

av organiserad PSA-testning för de män mellan 50 och 70 år som efter information om för- 

och nackdelar med PSA-testning önskar detta. I dagsläget sker en utbredd vild PSA-screening 

som med största sannolikhet innebär ett ojämlikt och ineffektivt resursutnyttjande. Eventuellt 

införande av screening för prostatacancer kommer att ställa ökade krav på god tillgång till 

kompetensförsörjning inom prostatacancerprocessen, särskilt avseende diagnostik och 

behandling av misstänkta och tidiga tumörer. Ett alternativ till screening kan bli att 

systematiskt informera alla män om PSA testet från 50 års ålder för att säkerställa en jämlik 

vård. Inom ramen för den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp införs under 

2015 förkortad utredningstid för patienter med hög misstanke på prostatacancer, vilket ställer 

krav på viss överkapacitet i den diagnostiska processen för att nå de stipulerade väntetiderna.  

Cytostatikabehandling vid spridd prostatacancer kommer sannolikt att ingå i behandlingen i 

ett tidigare sjukdomsskede än i dag och antalet patienter som är aktuella för denna behandling 

förväntas öka. Professionen är överens om att kastrationsresistent prostatacancer i Region 

Skåne ska handläggas av urologiskt inriktade onkologer, och inte som idag primärt av 

urologer. En sådan förändring kommer att ställa ökade krav på kompetensförsörjning inom 

onkologi. 

 

Kompetensförsörjningsinventeringen och åtgärdförslagen har tagits fram genom dialoger med 

den regionala patientprocessledaren, webbenkät till de lokala patientprocessledarna och 

intervjuer med lokala patientprocessledare och andra nyckelpersoner (se appendix). 
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Identifierade kompetensförsörjningsbehov 

 

1. Bemanningen av urologer som arbetar med prostatacancer bedöms som bristande i 

KRYH, Halland, Kronoberg med minimibemanning i SUND och SUS. Endast i Blekinge 

bedöms bemanningen som tillräcklig. Särskilt allvarlig är situationen i SUND, Ängelholm 

och KRYH, Kristianstad som saknar fast urologbemanning.  

 

2. Kontaktsjuksköterskor inom urologi finns i stor utsträckning, men ett kvarstående behov 

av kontaktsjuksköterskor finns vid samtliga urologkliniker i regionen.  

  

3. Patologbemanningen bedöms som tillräcklig i Halland och Blekinge. Det råder brist på 

uropatologer i Kronoberg och SUND, Helsingborg medan minimibemanning finns vid 

SUS och KRYH.  Särskilt allvarlig är situationen vid SUS.  

 

4. Radiologiska undersökningar hanteras till stor del av allmänradiologer. Bemanningen 

bedöms som bristande vid SUS och KRYH, medan bemanningen är minimal i Kronoberg. 

Användningen av MR för diagnostik av prostatacancer ökar och tolkningen görs av ett 

fåtal personer. På alla enheter utom KRYH råder brist eller minimibemanning av MR-

kompetenta radiologer. 

 

5. Undersökningar utförda av klinisk fysiologi och nuklearmedicin utförs idag på ett fåtal 

platser och PET-CT verksamheten utgör en flaskhals, varför kompetensförsörjning inom 

nuklearmedicin behöver säkras.  

.  

6. Andelen patienter med högrisk prostatacancer som under 2014 diskuterats på MDK 

varierade mellan 10 och 100%. Andelen är på flera enheter oacceptabelt låg och åtgärder 

behöver vidtas för att öka andelen. Resurseffektiva lösningar som säkrar en relevant 

tvärprofessionell bedömning värderas, tex i form av second opinion och/eller gemensam 

urolog/onkolog mottagning. 

  

7. Bemanningen för robotassisterade prostatacanceroperationer bedöms som 

minimibemanning i Kronoberg och vid SUS. Öppen kirurgi av prostatacancer utförs i 

princip inte längre, med undantag av i SUND. Kompetens för öppen kirurgi finns på alla 

orter, men i Malmö väntas den urolog i prostatacancerteamet som har störst kompetens för 

öppen kirurgi gå i pension inom 5 år. Om SUND får robot beräknas två urologer med 

robotkompetens behöva rekryteras dit och en urolog internutbildas.  

 

8. Det råder brist på strålbehandlingssjuksköterskor och onkologsjuksköterskor i Växjö. Vid 

SUS saknas kontaktsjuksköterskor inom onkologi. Bemanningen av medicinska 

onkologer i Blekinge bedöms som fullt tillräcklig, men med behov av utökning under 

femårsperioden beroende på hur uppdraget förändras. Däremot saknas onkolog med 

strålkompetens i Blekinge som förlitar sig på Kronoberg. Kronoberg bedömer 

bemanningen av medicinska onkologer som minimibemanning och bedömer att det råder 

brist på ST-läkare, kontaktsjuksköterskor och onkologsjuksköterskor.  

 

9. Patienter med prostatacancer bedöms kunna erbjudas fysisk rehabilitering på acceptabel 

nivå. Sociala behov bedöms också kunna mötas på en god nivå, medan 40% anger 

miniminivå avseende psykiska och existentiella behov. Särskilt behov finns av ED-

sköterska i Halland, Blekinge, SUND och SUS, medan uroterapeut behövs i Halland, 

Kronoberg och KRYH, Ystad. 
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10. Av de tillfrågade anger 80% att de kan erbjuda allmän palliativ vård vid prostatacancer på 

en god nivå. Avseende specialiserad palliativ vård anser 40% att denna erbjuds på 

miniminivå. Strålbehandling i palliativt syfte bedöms ha tillräcklig bemanning. Brist 

anges avseende tillgång till smärtenhet i SUND, Halland och Blekinge. Palliativt stöd i 

hemmet finns att tillgå på alla orter, men bedöms ha bristande eller minimibemanning i 

Blekinge, SUS, Halland och SUND. Palliativt konsultteam finns på alla orter utom i 

KRYH och bedöms ha minimibemanning i Halland, SUND och Blekinge. Hospice finns 

att tillgå från SUS, SUND, KRYH och Kronoberg, men saknas i Halland och Blekinge.  

 

11. I enkäten anger 60% av de tillfrågade att specialisterna i urologi att de har bristande 

möjligheter till fortbildning. ST-läkare och kontaktsjuksköterskor bedöms ha bättre 

möjligheter till fortbildning. Särskilt efterfrågas utbildning för kontaktsjuksköterska,  

fortbildning för urologer och kunskap om prostatacancer för sekreterare, undersköterskor 

och övriga enheter. Radiologer har angett att det finns behov av fortbildning om MR. 

 

12. Behandlingen av prostatacancer blir allt mer komplex och individanpassad och för att 

garantera kompetensen och bästa behandlingsmöjlighet för patienterna framöver 

rekommenderas ett regionalt prostatacancercenter som ett centra för second opinion dit 

patienter fritt kan söka sig medan övriga centra fungerar som utrednings- och 

behandlingsnoder. Vidare kommer allt fler patienter från andra regioner och 

Skandinaviska länder att söka second opinion och specialbehandlingar vid ett regionalt 

centra med spetskompetens inom prostatacancer.  

 

13. Avseende deltagande i kliniska studier skulle utökade resurser för 

forskningssjuksköterskor vid SUS (VO Onkologi och strålningsfysik) och tillgång till 

forskningssjuksköterskor vid regionsjukhusen kunna öka andelen patienter som kan 

erbjudas deltagande i kliniska studier. 

 

 

Föreslagna åtgärder (talen relaterar till ovan identifierade brister) 

 
1. Mot bakgrund av aktuell bristsituation bör alla enheter med ansvar för diagnostik eller 

behandling av prostatacancer att göra en plan för hur kompetens ska kunna tillvaratas och 

hur utbildnings- och specialiseringsbehov ska kunna mötas. Rekrytering av urologer 

uppfattas vara svår. Möjlighet att rekrytera färdiga specialister, t.ex. från andra länder, till 

de enheter som har störst brist behöver utvärderas och profilering av ST-läkare mot 

prostatacancer bör ses över. 
 

2. Antalet kontaktsjuksköterskor behöver ökas med 3 tjänster i Halland, 3 i SUND, 2 i 

Kronoberg, en vardera vid SUS,i Blekinge och KRYH (Ystad). 

 

3. Inom patologi behövs rekryteringar och resursförstärkningar kopplat till 

prostatacancerdiagnostik.  

 

4. Kompetensförstärkningar behövs inom radiologi med särskilt beaktande av kompetens för  

MR diagnostik.  
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5. Behoven av PET/CT förväntas öka. Utbyggnad av denna diagnostik behöver ske i regional 

samverkan och kompetensförsörjningen behöver säkras avseende PET-kompetenta 

nuklearmedicinare. 

 

6. Alla patienter med högrisk prostatacancer behöver erbjudas tvärprofessionell eller 

multiprofessionell bedömning.  

 

7. Kompetensförstärkningar behövs för robotassisterade prostatacanceroperationer i 

Kronoberg och vid SUS. Ett utökat regionalt samarbete mellan prostatacanceroperatörer 

med möjlighet att operera på annan ort skulle sannolikt gynna kompetensutvecklingen i 

regionen.  

 

8. VO Onkologi och strålfysik vid SUS rekommenderas ta över ansvar för 

kastrationstresisten prostatacancer inom Region Skåne. Kompetensförstärkning behövs 

därmed av medicinska onkologer och kontaktsjuksköterskor vid SUS. 

Kompetensförstärkning behövs av medicinska onkologer och onkologsjuksköterskor i 

Växjö. SUND och KRYH rekommenderas få tillgång till onkologkonsult med urologisk 

kompetens någon dag per vecka. Kompetensförstärkningar behövs för strålonkologi vid 

SUS och avseende strålbehandlingssjuksköterskor i Kronoberg. 

 

9. Rehabiliteringskompetens behöver säkras långsiktigt med betoning på ED-sköterskor och 

uroterapeuter. 

 

10. Kompetensförstärkning behövs av smärtenhet, palliativ konsultteam, palliativt stöd i 

hemmet och hospice.  

 

11. Fortbildning och kompetensöverföring behöver säkras för samtliga kompetenser inom 

prostatacancerdiagnostik och behandling. Möjlighet till hospitering på andra sjukhus 

under arbetstid rekommenderas. Dialog behövs med lärosätena för att anpassa 

utbildningsplatserna till landstingen/regionernas behov, särskilt gällande utbildning av 

onkologsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor samt erhållande av PET/CT-kompetens 

för BMA och röntgensjuksköterskor. 

 

12. Arbetsfördelning och etablering av kompetenscentrum/kompetensnoder behöver 

utvärderas i regional samverkan.  

 

13. Åtgärder krävs för att stärka forskningen inom området. 

 
 

Föreslagen prioritering och tidsplan 
 

Följande föreslås: 

 

2015-2016 

 

 Kompetensförsörjningsplaner för prostatacancerdiagnostik och behandling etableras 

på alla enheter. 

 

 Rekryteringsprocesser inleds för specialister i urologi, uroonkologi, MR prostata och 

uropatologi.  
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 Jämlik och god tillgång till tvärprofessionell bedömning säkras, i första hand för alla 

patienter med högrisk prostatacancer. Denna process innefattar också en tydlig second 

opinion struktur i regionen. 

 

 Regional samverkan kring MR prostata och robotkirurgi.  

 

 Antalet kontaktsjuksköterskor ökas. 

 

 

2016-2017 

  

 Regional struktur för screening/PSA-information etableras. 

 

 Samverkan mellan onkologi och urologi ökas och förutsättningarna för att överföra 

medicinsk behandling till onkologiska kliniker utreds. 

 

 Fortbildning säkras för all personal i prostatacancerprocessen. 

 

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

kliniska studier. 

 

 

 

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 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 tio 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. 

 

Ett stort antal medarbetare inom cancervården beräknas gå i pension de närmsta tio 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 
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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. Studien visade att det finns brister inom flera av 

cancervårdens profilområden, såsom specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, 

biomedicinska analytiker (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 dignostik.  

 
 
Syfte 
 

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

ge prostatacancerpatienter rätt kompetens från diagnostik till uppföljning, göra en 

helhetsbedömning av hur kompetensförsörjningen ser ut för prostatacancerprocessen i Södra 

sjukvårdsregionen och identifiera utvecklingsområden. 
 

Nationellt krav på kompetensförsörjningsplan 
 

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. För att vara förberedda på 

denna ökade belastning i vården antogs en nationell cancerstrategi och regionala cancercentra 

fick i uppdrag att arbeta med 10 kriterier, varav ett är att utforma en regional  

kompetensförsörjningsplan för cancervården.  

 
 
Metod  
 

Kompetensförsörjningsplanen har genomförts genom ingående dialoger med den regionala 

patientprocessledaren, en webbenkät som skickats ut till de lokala patientprocessledarna (se 

bilaga 1), intervjuer med lokala patientprocessledare och andra nyckelpersoner (se förteckning 

över samtliga intervjuer i bilaga 2). Vid två tillfällen försökte vi anordna seminarium med 

lokala patientprocessledare, som fick ställas in på grund av för få deltagare, trots 

framförhållning på drygt två månader. 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 bild- och 

funktionsmedicin, patologi och onkologi. Urologi, operation, rehabilitering och palliativ vård 

har processledaren själv svarat på.  



   

7 

 

 
 
Avgränsningar 
 

Fokus i denna studie har varit på den specialiserade vården, vilket inte ger en heltäckande bild 

av prostatacancerprocessen. Patientens process börjar ofta i primärvården eller vid 

privaturologisk mottagning och kompetensförsörjningen för att diagnosticera prostatacancer i 

primärvården och vid privaturologisk mottagning omfattas inte av undersökningen. Vidare har 

studien främst berört situationen för specialistläkare, ST-läkare och kontaktsjuksköterskor, 

som har nyckelfunktioner för prostatacancervården, även om många 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 prostatacancer eller person som arbetar med uropatologi, uroradiologi 

eller uroonkologi. Även rehabiliterings- och palliationsbehovet är skattat av 

patientprocessledare för prostatacancer. 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 

denna studie är om regionens lärosäten tillgodser regionernas/landstingens behov av 

utbildning. I förstudien 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 att kompetensförsörjningsbehoven ständigt förändras t.ex. genom 

snabb kunskapsutveckling, nivåstrukturering, införande av standardiserade vårdförlopp och 

när personer med speciell kompetens flyttar, varför återkommande utvärdering och revision 

behövs.  

 

 
Prostatacancer 
 

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och är även den  

vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män. Sjukdomen är starkt åldersrelaterad och 

symtomgivande prostatacancer före 50 års ålder är mycket sällsynt. Systematiska 

prostatabiopsier hos män med PSA-värden strax över åtgärdsgränsen leder till att många män 

som aldrig skulle ha utvecklat symtom av sin sjukdom diagnosticeras med prostatacancer. 

Prostatacancer som inte ger symtom under mannens livstid kallas för kliniskt icke-signifikant 

prostatacancer. Dödligheten i prostatacancer är 4,5% efter 10 år vid lågriskcancer, 13% efter 

tio år vid mellanriskcancer och 29% efter tio år vid högriskcancer (6). För patienter som har 

skelettmetastaser vid diagnos är medianöverlevnaden 3 år. Lever- och lungmetastaser är 

förenade med kortare överlevnad (7). Regelbunden PSA-testning har visats minska 

dödligheten i prostatacancer, men leder även till diagnostik och behandling av cancer som 

saknar klinisk betydelse (8). Socialstyrelsen rekommenderar i nuläget inte screening för 

prostatacancer, däremot en utvärdering av effekten av organiserad PSA-testning för de män 

mellan 50 och 70 år som efter information om för- och nackdelar med PSA-testning önskar 

detta (9). Eventuell screening för prostatacancer kommer att ställa ökade krav på god tillgång 

till kompetensförsörjning inom prostatacancerprocessen, särskilt avseende diagnostik och 

behandling av misstänkta och tidiga tumörer. 

 



   

8 

 

Standardiserat vårdförlopp, som för prostatacancer planeras införas under 2015, kommer att 

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

patienter som ska utredas kommer sannolikt att öka något, samtidigt kommer den kortade 

utredningstiden som ska uppnås kräva en viss överkapacitet och därmed ett något ökat 

kapacitetsbehov. Antalet prostatacancrar fördubblerades mellan 1990 och 2004 (10). 

Ökningen beror dels på en ökad PSA-testning, men också på en ökad andel äldre män i 

befolkningenI södra sjukvårdsregionen diagnostiseras 1600–1700 prostatacancrar årligen 

(figur 1).  

 
Figur 1. Antal fall av prostatacancer per ort i södra sjukvårdsregionen enligt cancerregistret, data från 

www.ocsyd.se 2015-04-30.* Siffran kommer från NPCR Rapport 2012 Södra. 

    

 
Figur 2. Prognos för antalet framtida cancerfall i prostatacancer i södra sjukvårdsregionen. Prognosen för de 

kommande 20 åren pekar på ett ökat antal fall av prostatacancer i Halland och Kronoberg, medan prognosen 

för Skåne och Blekinges del pekar på ett ökat antal fall av prostatacancer om man tar hänsyn till 

befolkningstrenden och om den genomsnittliga incidensen under åren 2008–2012 också gäller framöver, blå 

kurva. När incidenstrenden modellerats över tid och hänsyn tagits till åldersgrupp, tidsperiod och födelsekohort 

(befolkningstrend + incidenstrend, röd kurva) ser antalet prostatacancerfall ut att vara oförändrat i Blekinge 

och minska något i Skåne. 
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Processbeskrivning 
 

För patienten initieras den diagnostiska processen vanligen med ett besök i primärvården eller 

företagshälsovård. Remiss skickas till en urologmottagning, antingen i landstingets eller 

privat regi, som påbörjar ett utredningsförlopp, som kan bestå av biopsi, bilddiagnostik, 

multidisciplinär terapikonferens, behandlingsbeslut och behandling, se figur 1. De flesta delar 

av prostatacancerprocessen 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), robotassisterad operation (SUS, Blekinge, 

Kronoberg och Halland), kryoterapi (SUS) och strålbehandling (SUS och Växjö). Behandling 

av lokala återfall efter strålbehandling bör centraliseras till ett regionalt kompetenscentrum.  

 

Vägen in 

Hälften av patienterna som diagnosticerades med prostatacancer i Södra sjukvårdsregionen 

under 2011 upptäcktes med PSA-testning (11), 31% hade symtom från nedre urinvägarna och 

18% sökte på grund av andra symtom. Ca 10% av patienterna som diagnosticerades under 

2011 hade fjärrmetastaserad prostatacancer (11).   

 

Urologmottagning 

Första steget i den diagnostiska processen är att patienten remitteras till urologmottagning/ 

allmänkirurgisk mottagning. För remissgranskning och mottaningsbesök behövs en urolog 

med kunskap om prostatacancer och en kontaktsjuksköterska eller sjuksköterska på 

urologmottagningen. Vid mottagningsbesöket görs bedömning om prostatabiopsi ska utföras. 

Om prostatabiopsi påvisar cancer får patienten cancerbesked vid nästföljande besök vid 

urologmottagning. Det är en fördel om kontaktsjuksköterska kan vara med vid 

cancerbeskedet, eftersom denna blir patientens fasta kontakt och lotsar patienten vidare. På 

några orter har kontaktsjuksköterskan hand om PSA-mottagning och uppföljningsbesök. 

Kontaktsjuksköterskan har således en viktig roll. För patienterna kan beskedet vara 

omvälvande och det är värdefullt att ha möjlighet att erbjuda patienten ett kuratorsbesök vid 

behov. Prostatacancer utgör ca 40–50 % av verksamheten vid urologmottagar. Kunskap om 

behandlingsalternativen blir allt mer komplexa och en specialisering inom prostatacancer för 

att kunna erbjuda patienten optimal behandling är i framtiden oundviklig.  

Geografiskt: 

Prostatacancerpatienter utreds och behandlas vid 11 sjukhus (Halmstad, Helsingborg, 

Karlskrona, Kristianstad, Landskrona, Ljungby, Malmö, Trelleborg, Växjö, Ystad, 

Ängelholm) i södra sjukvårdsregionen. En del av utredningsförloppet kan också ske vid 

privata urologmottagningar. 

Bemanningsläge: 

Bemanningen av urologer som arbetar med prostatacancer bedöms som bristande i KRYH, 

Kronoberg och Halland med minimibemanning i SUND, se tabell 1. Endast i Blekinge 

bedöms bemanningen som fullt tillräcklig. Urologer med prostatacancerprofil finns på fyra 

orter och bedöms vara bristande i SUND och minimibemanning i Halland och vid SUS, 

medan Blekinge bedömer att de har tillräcklig bemanning av urologer med 

prostatacancerprofil. Särskilt allvarlig är situationen i SUND, Ängelholm och KRYH, 

Kristianstad som saknar fast urologbemanning. Samtliga urologkliniker har tillgång till på 

kontaktsjuksköterskor, men i Halland, Kronoberg och SUS bedöms kontaktsjuksköterske-

bemanningen vara bristande och i Blekinge och SUND bedöms det råda minimibemanning. 

KRYH bedömer att kontaktsjuksköterskebemanningen är tillräcklig. 
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Tillgång till kurator i verksamheten finns vid 79% av de tillfrågade klinikerna och i form av 

konsultverksamhet vid resterande 21%, se tabell 8. 33% anser att tillgången är fullt tillräcklig, 

medan 50% anger att kuratorsfunktionen har minimibemanning och resterande 17% anser att 

det råder bristande bemanning för kurator, se tabell 9.  

 
Histopatologisk diagnostik 

Prostatacancerdiagnosen baseras på vävnadsmaterial från biopsier eller operation. 

Primärtumörer klassficieras enligt. Gleasongradering som tillsammans med tumörens storlek, 

förekomst av metastaser och PSA-värde ligger till grund för riskgruppering till låg- mellan 

eller högriskcancer. Prostatacancer utgör ca 5–7% av verksamheten för klinisk patologi. 

Uroinriktad patolog är en viktig kompetens.  

Geografiskt: Patologi för prostatacancer finns i Halland, SUND, Kronoberg, Blekinge och vid 

SUS. Det finns 6 uropatologer i Södra sjukvårdsregionen, tre vid SUS (varav 2 väntas gå i 

pension inom fem år), 2 i Blekinge och en i SUND. 

Bemanningsläge: 

I Blekinge och SUND bedöms bemanningen av patologer som hanterar prostatacancer vara 

bristande, vid SUS och KRYH bedöms bemanningen vara minimibemanning och i Halland 

bedöms bemanningen vara tillräcklig, se tabell 2. Vid SUS väntas 2/3 uropatologer gå i 

pension inom fem år och i Kronoberg väntas två av de 4,75 patologerna gå i pension inom 

fem år. En patolog väntas gå i pension i KRYH och en i SUND. 

 
PET/CT 

Symtomfria patienter med prostatacancer av låg- eller mellanrisk utreds vanligen inte för 

metastasförekomst inför behandling som ämnar bota patienten, medan detta krävs för 

patienter med högriskcancer eller symtom som kan tyda på metastaser. PET/CT med cholin 

ger information om både metabol aktivitet hos tumören och anatomisk utbredning, men även 

CT och MRT kan användas. För bedömning av skelettmetastasering är skelettscintigrafi en 

vanlig metod. Prostatacancerundersökningar utgör ca 5% av bild- och funktionsmedicins 

totala verksamhet. PET/CT-undersökningar för prostatacancerutredning utgör ca 5% av 

arbetsinsatsen vid klinisk fysiologi i Lund. Nuklearmedicinsk kompetens kräver 

grundutbildning om 5 år i radiologi eller klinisk fysiologi, efterföljt av 2 års nuklearmedicinsk 

tilläggsspecialisering. För smidiga flöden behövs även BMA och röntgensjuksköterskor som 

är dubbelutbildade med CT-kompetens resp. nuklearmedicinsk kompetens.  

Geografiskt: 

Radiologisk undersökning för stadieindelning utförs av allmänradiologer, medan MR prostata 

kräver specialkunskap. MR prostata-undersökning görs vid alla enheter i regionen, medan 

PET/CT med cholin görs endast vid SUS, men möjlighet till dessa undersökningar bör 

värderas också i Växjö. 

Bemanningsläge: 

Det råder brist på allmänradiologer vid SUS och KRYH, med minimibemanning i Kronoberg. 

I Blekinge och SUND bedöms bemanningen av allmänradiologer som tillräcklig, men i 

SUND väntas flera pensionsavgångar inom femårsperioden och rekryteringsbehov finns, se 

tabell 3. På alla enheter utom KRYH råder brist eller minimibemanning av MR-kompetenta 

radiologer. 

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 som uppskattas till 20%. Den 

aktuella bemanningen för PET/CT vid SUS bedöms som bristande framför allt med avseende 

på PET/CT-kompetens, se tabell 4. Det råder brist på nuklearmedicinska specialister såväl 

lokalt och nationellt. Det råder brist på BMA och röntgensjuksköterskor. BMA och röntgen-
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sjuksköterskor behöver vidareutbildas internt till att få kompetens inom både CT och 

nuklearmedicin. 

 
Multidisciplinär konferens 

MDK har också en viktig roll för behandlingsval, utbildning och för att identifiera patienter 

som kan ingå i kliniska studier. Enligt standardiserat vårdförlopp som under året införs för 

prostatacancer ska alla högriskpatienter diskuteras på MDK för beslut om 

behandlingsrekommendation (12). Mellan 10 och 100 procent av högriskpatienterna tas upp 

på MDK i södra sjukvårdsregionen, se figur 3. Noteras bör att flera orter har färre än tio 

högriskpatienter, vilket gör att få patienter påverkar procentandelen i hög grad. Lokal MDK 

genomförs en gång/vecka på alla enheter utom KRYH. Andelen är på många håll oacceptabelt 

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

bedömning. Närvarande kompetenser är oftast urolog som utför operation, urologiskt inriktad 

onkolog, uroradiolog, uropatolog samt kontaktsjuksköterska. 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. Ett alternativ till att patienten 

diskuteras på MDK är att se patienten på gemensam mottagning med urolog och onkolog 

respektive second opinion hos specialist med prostatacancerprofil när radiolog- och 

patologbedömning inte krävs. 

 

 
Figur 3. Andel prostatacancerpatienter (%) som tagits upp på preoperativ multi-disciplinär konferens 

år 2014. Data från www.ocsyd.se 2015-04-30. 

 
 

Behandling 

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

möten mellan patient, urolog och ev kontaktsjuksköterska. Behandlingsdiskussion kan ibland 

föras över lång tid. Cirka 30% av patienterna diagnostiseras med lågriskcancer. Drygt 70% av 

patienterna i södra sjukvårdsregionen med mycket lågriskcancer och ca 50% av patienterna 

med lågriskcancer följdes under 2011 upp med aktiv monitorering (11). Behandling av 

prostatacancer vilar i huvudsak på tre ben: operation, inre och/eller yttre strålbehandling och 

hormonell behandling. Behandlingarna används antingen som monoterapi eller i kombination. 

En liten andel av återfallspatienter efter strålbehandling har behandlats med kryoterapi. 

Kryoterapi utförs i Sverige endast vid SUS. Vid kastrationsresistent prostatacancer, dvs 

cancer som växer till trots hormonell eller kirurgisk kastration, kan cytostatikabehandling, nya 

hormonella behandlingar och inre strålbehandling vara aktuellt. 
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Kirurgi 
Standardingreppet vid prostatacanceroperation är att hela prostatakörteln opereras bort med 

antingen öppen kirurgi eller robotassisterad titthålskirurgi. Robotassisterad operation är 

fördelaktigt för patienten med mindre blodförlust, kortare vårdtid, lägre 

komplikationsfrekvens och mindre postoperativ smärta (7). Det finns dock ett fåtal patienter 

som inte rekommenderas robotassisterad operation pga t.ex. tidigare bukoperationer. 

Prostatacanceroperation utförs av urolog med kompetens inom antingen öppen kirurgi eller 

robotassisterad kirurgi. För operatörerna utgör prostatacanceroperationer en stor del av tiden, 

ca 50–100 % beroende på enhet.  

 

Efter prostatacancerkirurgi görs uppföljande kontroller på urologmottagningen och PSA-

värdet följs. Uppföljningen sker hos urolog eller kontaktsjuksköterska. Vanliga biverkningar 

efter operation är urinläckage och försämrad erektionsförmåga och uroterapeut och 

sjuksköterska med särskild kompetens inom erektil dysfunktion (ED-sköterska) har viktiga 

funktioner för patientens rehabilitering. Vid svår inkontinens måste kompletterande 

operationer med konstgjord slutarmuskel eller slynga erbjudas. Sådana operationer utförs 

enbart vid SUS Malmö, där efterfrågan ökar. Operationen fodrar specialkompetens. 

 

Geografiskt: Robotassisterade prostatacanceroperation görs vid SUS, i Halland (Varberg), 

Blekinge och Kronoberg. SUND utför öppen kirurgi, eller remitterar patienter för 

robotassisterad prostatacanceroperation vid SUS. KRYH remitterar till SUS. SUND har 

påbörjat processen för inköp av utrustning för robotassisterad kirurgi. Halland har nyligen 

strukturerat om urologin och alla operationer görs nu i Varberg.  

Bemanningsläge: Bemanningen för robotassisterade prostatacanceroperationer bedöms som 

minimibemanning i Kronoberg och vid SUS, medan bemanningen i Halland och Blekinge 

bedöms som tillräcklig, se tabell 5. Öppen kirurgi utförs i princip inte längre, med undantag 

av i SUND. Kompetens för öppen kirurgi finns på alla orter, men vid SUS väntas den urolog i 

prostatacancerteamet som harstörst kompetens för öppen kirurgi gå i pension inom fem år, så 

bemanningen bedöms som minimibemanning. De fall som kommer att kräva öppen kirurgi 

även i framtiden är komplicerade och kräver specialkunskap. I enkäten har 71% av de som 

svarat anger att uroterapeut/fysioterapeut finns i verksamheten/kliniken och resterande 29% 

angett att det finns som konsult, se tabell 8. 67% anger att uroterapeut/fysioterapeuttillgången 

är tillräcklig och 33% anser att de har minimibemanning, se tabell 9. I enkäten har 50% angett 

att ED-sköterska finns i verksamheten, 17% att funtionene finns som konsult och 33% att det 

saknas (SUND och Blekinge), se tabell 8. Av de som svarat har 17% angett att bemanningen 

avseende ED-sköterska är tillräcklig, 33% att det är miniminivå och 50% att det råder brist på 

ED-sköterska (SUND, Blekinge och SUS), se tabell 9. 
 
Hormonbehandling 
Drygt 40% av patienterna med högrisk prostatacancer, drygt 70% av patienterna med 

regionalt metastaserad cancer och drygt 90% av patienterna med fjärrmetastaserad cancer 

behandlades 2011 med hormonbehandling (11). Medicinsk hormonbehandling sköts idag av 

urolog vid urologimottagning.  

Geografiskt: Hormonell behandling ges vid alla sjukhus i regionen. 
 
Strålbehandling 
Knappt 20 procent av prostatacancerpatienterna med låg-, mellan- eller högriskcancer och ca 

10% av patienterna med regionalt metastaserad cancer fick strålbehandling under 2011 (11). 

Extern strålbehandling ges ca 40 gånger under åtta veckor och ofta placeras guldmarkörer i 
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prostata med hjälp av ultraljudsundersökning för att öka strålbehandlingens precision. Yttre 

strålbehandling var 2011 det vanligaste och stod för 54% av strålterapin för prostatacancer i 

Lund, 81% i Malmö och 100% i Växjö (11). Inre strålbehandling (brakyterapi med 

radioaktiva frön som placeras i prostata) ges vid ett tillfälle under narkos eller ryggbedövning 

och användes för 35% av prostatacancerstrålterapin vid SUS, Lund 2011 och 6% vid SUS, 

Malmö (11). All strålbehandling är nu koncentrerad till SUS, Lund. En kombination av inre 

och yttre strålbehandling kan även användas och ges oftast vid två tillfällen under 

ryggbedövning. Strålbehandling av prostatacancer görs av strålningsonkolog, sjukhusfysiker 

och strålningssjuksköterska. Prostatacancer utgör ca 20 % av verksamheten vid Onkologiska 

klin.,Växjö och ca 5–10% av verksamheten vid SOK, SUS. Strålbehandling kan göras 

antingen med palliativ intention eller med syfte att bota patienten. Även vid strålbehandling är 

försämrad erektil funktion och urinvägsproblem vanliga och tillgång till ED-sköterska och 

uroterapeut är viktiga delar i rehabiliteringen. 

Geografiskt: Strålbehandling utförs vid SUS för Skåne och Hallands prostatacancerpatienter 

samt en andel av Kronoberg och Blekinges patienter. Konventionell strålbehandling ges även 

i Växjö. 

Bemanningsläge: I Kronoberg bedöms bemanningen av strålningsonkologer vara fullt 

tillräcklig, medan det råder brist på strålbehandlingssjuksköterskor och 

onkologsjuksköterskor, se tabell 6.Vid SUS bedöms bemanningen av strålningsonkologer 

som minimibemanning med en brachyterapiinriktad uroradiologi. 
 
Cytostatikabehandling 
Cytostatikabehandling vid metastaserad prostatacancer kommer sannolikt att ges i ett tidigare 

sjukdomsskede än i dag, vilket kommer att öka antalet patienter som är aktuella för denna 

behandling. Professionen är överens om att kastrationsresistent prostatacancer i Region Skåne 

ska handläggas av uroonkologer när patienterna väl remitterats för cytostatikabehandling,och 

att uroonkologer sköter patienterna även i det palliativa skedet och inte som idag när patienten 

återremitteras till urolog efter genomförd behandling..  

Geografiskt: Onkologklinik finns vid SUS, Blekinge och Kronoberg, medan Hallands 

patienter behandlas vid SUS eller i Göteborg.  

Bemanningsläge: Vid SUS bedöms bemanningen av uroonkologer och medicinska onkologer 

vara tillräcklig, men kontaktsjuksköterskor saknas, se tabell 6. Om onkologer blir ansvariga 

för medicinsk behandling av kastrationsresistent prostatacancer inom Region Skåne krävs fler 

medicinska onkologer och i än större utsträckning kontaktsköterskor och sannolikt 

vårdplatser. Bemanningen av medicinska onkologer i Blekinge bedöms som tillräcklig, men 

med behov av utökning under femårsperioden beroende på hur uppdraget förändras. 

Kronoberg bedömer bemanningen av medicinska onkologer som minimibemanning och 

bedömer att det råder brist på ST-läkare, kontaktsjuksköterskor och onkologsjuksköterskor.  

 

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 (13). 

Rehabliteringen innebär ett multiprofessionellt arbetssätt och omfattar fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov. Prostatacancerpatienterna bedöms kunna erbjudas fysisk 

rehabilitering på acceptabel nivå av alla som svarat. Sociala behov bedöms kunna erbjudas på 

fullständig eller acceptabel nivå av 80% av de svarande och psykiska och existentiella behov 

anger 60% som fullständig eller acceptabel och 40% som miniminivå, se figur 4.  
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Figur 4. Grad, till vilken svarande tycker att de kan erbjuda prostatacancerpatienterna rehabilitering.  

 
Uroterapeut/fysioterapeut 
De allra flesta patienter som opereras för prostatacancer och många av de som får 

strålbehandling drabbas av urininkontinens, som i många fall är övergående. Patienterna 

behöver därför både innan och efter operation få stöd och uppföljning av en uroterapeut. 

Fysioterapeuter har också en viktig roll i att ge råd om konditions- och styrketräning för 

patienter som fått hormonell behandling och patienter som drabbas av fatigue, sömnstörningar 

och stress av cancerbehandlingen. Fysioterapeuterna och särskilt uroterapeuterna har således 

en särskilt viktig roll i rehabilitering och behandling av prostatacancerpatienter. 

 

Bemanningsläge: I enkäten har 71% av de som svarat anger att uroterapeut/fysioterapeut finns 

i verksamheten/kliniken och resterande 29% angett att det finns som konsult, se tabell 8. 67% 

anger att uroterapeut/fysioterapeuttillgången är tillräcklig och 33% anser att de har 

minimibemanning, se tabell 9. 67% av de som svarat anger att de finns tillgång till 

fysioterapeut som inte är uroterapeut, 17% att det finns som konsult eller motsvarande och 

resterande 17% angett att det inte är relevant, se tabell 8. 100% av de tillfrågade anser att 

bemanningen av fysioterapeut som inte är uroterapeut är fullt tillräcklig, se tabell 9. Enligt 

förstudien beräknas 28% av fysioterapeuterna i Region Halland gå i pension fram till år 2019, 

18% i Region Skåne och 14% i Blekinge. I Kronoberg väntas 16% gå i pension fram till 2017. 

Enligt förstudien är det idag svårt att rekrytera yrkeserfarna fysioterapeuter och 

internutbildning krävs för de fysioterapeuter som ska arbeta i cancervården.  
 
ED-sköterska 
Nedsatt sexuell funktion är en vanlig biverkning av prostatacanceroperation och 

strålbehandling. Efter operation kan erektionsförmågan försämras på grund av nervskada. 

Omfattningen på nervskadan beror på om nervsparande kirurgi använts och hur väl denna i så 

fall har lyckats. Orsaken till erektil dysfunktion efter strålbehandling är mer oklar, men kan 

bero på skador på nerver eller blodkärl. Vid hormonell behandling kan patienten uppleva 

nedsatt lust. Patienten och hans eventuella partner ska kunna erbjudas sexuell rehabilitering 

och behandling av sexuell dysfunktion. Specifik kompetens om erektil dysfunktion och 

sexologisk rehabilitering efter prostatacancerbehandling har en speciellt viktig funktion i 

rehabiliteringen av patienterna. 

Bemanningsläge: I enkäten har 50% av de som svarat anger att ED-sköterska finns i 

verksamheten, 17% angett att det finns som konsult och 33% angett att det saknas (SUND och 

Blekinge), se tabell 8. 17% av de som svarat anger att bemanningen av ED-sköterska är fullt 

tillräcklig, 33% att det är miniminivå och 50% att det råder brist på ED-sköterska (SUND, 

Blekinge, SUS), se tabell 9. 
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Kurator/psykolog 
Att kunna erbjuda prostatacancerpatienterna psykosocialt stöd i form av besök hos kurator 

och/eller psykolog är väsentligt. Kurator kan också stötta patienten i ekonomiska och sociala 

frågor.  

 

Bemanningsläge: 71% av de som svarat anger att kurator/psykolog finns i 

verksamheten/kliniken och resterande 29% anger att det finns som konsult, se tabell 8. 33% 

anser att tillgången är fullt tillräcklig, medan 50% anger att kuratorsfunktionen har 

minimibemanning och resterande 17% anser att det råder bristande bemanning för kurator, 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. Enligt arbetsförmedlingens 

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

årsperioden. 
 
Dietist 
I samband med cancer och cancerbehandling är besvär relaterade till nutrition, såsom nedsatt 

aptit, illamående och mag- och tarmproblem vanliga. Strålbehandling mot prostatacancer kan 

t.ex. ge besvär från mag-tarmkanalen där dietist kan bistå. Tillgång till dietist i 

rehabiliteringsteamet kring cancerpatienterna är således värdefullt, men verkar utifrån 

intervjuerna inte användas i särskilt hög utsträckning.  

Bemanningsläge: 33% av de som svarat anger att dietist finns i verksamheten/kliniken, medan 

resterande 67% anger att funktionen finns i konsultform, se tabell 8. Alla anger att tillgången 

till dietist är tillräcklig, se tabell 9. 

 
Palliativ behandling 
De flesta patienter med kastrationsresistent prostatacancer kommer att behöva palliativ vård. 

Målet med den palliativa behandlingen är att bibehålla eller förbättra livskvaliteten. Den 

palliativa vården ska tillgodose patientens fysiska, sociala och existentiella behov och 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 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. Av de 

tillfrågade anger 80% att de kan erbjuda acceptabel/fullständig allmän palliativ vård till 

prostatacancerpatienterna, medan endast 40% anser att den specialiserade palliativa vården 

når dessa mål och 40% anser att den är på miniminivå, se figur 5. 
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Figur 5. Grad, till vilken svarande tycker att de kan erbjuda prostatacancerpatienterna palliativ 

behandling.  

 

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

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

hålls lägre. Strålbehandling används frekvent vid skelettmetastaser och tillgång till 

smärtenhet, smärtläkare eller palliativt konsultteam med smärtkompetens kan också vara 

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

hospice mycket värdefullt att tillgå. 

 

Bemanningsläge: Det finns tillgång till smärtenhet på alla orter utom Halmstad, bemanningen 

bedöms dock som bristande eller minimibemanning i SUND och Blekinge, se tabellerna 12-

13. Strålbehandling finns tillgång till i Kronoberg och vid SUS och bemanningen bedöms som 

fullt tillräcklig av alla utom Halland. Palliativt stöd i hemmet finns att tillgå på alla orter, men 

bedöms ha bristande eller minimibemanning i Blekinge, SUS, SUND och Halland. Palliativt 

konsultteam finns på alla orter utom i KRYH, men bedöms ha minimibemanning i Halland, 

SUND och Blekinge. Hospice finns att tillgå i Skåne och Kronoberg, men saknas i Haland 

och Blekinge. Bemanningen i SUND bedöms som minimibemanning. 

 
 
Bemanningsläge och rekryteringsbehov 
 
Urologi (tabell 1) 
Blekinge: Karlskrona har 5 heltidstjänster i urologi, varav 2 urologer med 

prostatacancerprofil. Blekinge bedömer bemanningen av urologer som fullt tillräcklig och att 

rekrytering av ytterligare en urolog inom femårsperioden skulle täcka behovet framöver. 

Karlskrona har inga ST-läkare i urologi och de bedömer att de behöver rekrytera en ST-

läkare. Karlskrona har 4 kontaktsjuksköterskor som arbetar halvtid som kontaktsjuksköterskor 

för prostatacancer och blåscancer. Genom utbildning av existerande sjuksköterskor har de 

möjlighet att utöka kontaktsjuksköterskorna med en halv kontaktsjukskötersketjänst till nu 

och ytterligare en tjänst på något års sikt. Kontaktsjuksköterskebemanningen bedömer 

Karlskrona som minimibemanning och de bedömer att ytterligare en 75%-tjänst behöver 

tillsättas. Med resurstillskott för att lösa andra uppgifter kan de omfördela så att de får tillskott 

på kontaktsjuksköterskeverksamheten. 

 

Halland: Halland gjorde nyligen en omstrukturering av verksamheten och flyttade operationer 

och slutenvård till Varberg, där det finns gott om utrymme och bra operationssalar. Halland 

har 8 urologer, varav 6 har prostatacancerprofil. Två urologer kommer att gå i pension inom 

fem år. Halland bedömer bemanningen av urologer som bristande för helheten och 

minimibemanning för prostatacancer och bedömer att 2 ytterligare urologer behövs nu och 

ytterligare en inom 5 år. Halland har 4 ST-läkare i urologi, vilket de bedömer som 

minimibemanning. Halmstad bedömer att ytterligare 2 ST-läkare behöver rekryteras nu och 

totalt 3–4 ST-läkare inom femårsperioden. Halmstad har 7 kontaktsjuksköterskor som arbetar 

deltid med prostatacancer. De bedömer detta som bristande bemanning och bedömer att 

ytterligare 3 behöver rekryteras. Med nuvarande behov bedömer Halmstad att 3 

kontaktsjuksköterskor till täcker behovet för femårsperioden. Halmstad anser att om 

koordinatorsfunktion kan tillsättas för att avlasta kontaktsjuksköterskorna, så avlastas även 

urologerna. 
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Kronoberg: Växjö har 4 heltidstjänster i urologi och 2 urologer som delar en heltidstjänst 

kommer att gå i pension inom 5 år. Kronoberg bedömer bemanningen av urologer som 

bristande och bedömer att 3 ytterligare urologer behövs nu och ytterligare en inom fem år. 

Växjö har 4 ST-läkare i urologi, vilket de bedömer som fullt tillräckligt. Eftersom tre av ST-

läkarna snart är färdiga kirurgspecialister (dock inte urospecialister) bedöms ytterligare 3 ST-

läkare behöva rekryteras nu och totalt 3–5 ST-läkare inom femårsperioden. Växjö har 4 

kontaktsjuksköterskor som arbetar deltid med prostatacancer. De bedömer detta som bristande 

bemanning och bedömer att ytterligare 2 kontaktsjuksköterskor behöver rekryteras. Med 

nuvarande behov bedömer Växjö att två kontaktsjuksköterskor till täcker behovet för 

femårsperioden. 

 

KRYH: I Kristianstad finns 0,35 urolog. De bemannar även med en privaturolog som arbetar 

veckovis då och då, samt stafettläkare. Privaturologin i Kristianstad står för en stor del av 

diagnostiken av prostatacancer. Kristianstad bedömer att bemanningen är bristande och att de 

behöver vara 6 urologer för att hantera både klinisk och forskningsverksamhet. Kristianstad 

har 2 ST-läkare. Kristianstad bedömer att de behöver ytterligare en ST-läkare. Kristianstad 

arbetar med att bygga upp en urologklinik och har uppdragit åt ett rekryteringsföretag att hitta 

urologer. Kristianstad har 2 kontaktsjuksköterskor för prostatacancer och blåscancer, vilket 

man bedömer som tillräckligt. 

 

Ystad har 4 urologtjänster som 6–7 personer delar på. Motsvarande en heltidstjänst av dessa 

beräknas gå i pension inom fem år. Ystad bedömer att nuvarande bemanning är bristande och 

att de behöver rekrytera en heltidsurolog. Omsättningen av urologer i Ystad har varit stor 

senaste åren, därför anser verksamhetschefen för kirurgi i Ystad att rekryteringsbehovet på 5 

år är svår att sia om. Ystad bedömer att en bra bemanning är fyra heltidsurologer plus en 

underläkare. Ystad har inga ST-läkare och anser att de behöver rekrytera och utbilda en ST-

läkare nu tillsammans med SUS för att få en på sikt hållbar bemanning i Ystad. Ystad har 1,2 

kontaktsjuksköterskor för prostatacancer och blåscancer och bedömer att de behöver fylla upp 

dem till 2 heltidstjänster. 

 

SUND: Förvaltning SUND har totalt 13 urologer, varav två urologer har prostatacancerprofil 

(en av dessa är tjänstledig för arbete på annan ort till efter sommaren 2015). I Ängelholm 

finns 4 timanställda deltidsarbetande pensionerade urologer, i Landskrona finns en urolog 

anställd av SUS, i Trelleborg finns en urolog anställd av SUS. Helsingborg har sju urologer 

och tre ST-läkare i urologi. Förutom de 4 redan pensionerade urologerna som arbetar i 

Ängelholm väntas inga ytterligare pensionsavgångar. SUND bedömer totala bemanningen av 

urologer som minimibemanning och urologer med prostatacancerprofil och ST-läkare som 

bristande. SUND bedömer att ytterligare 4 urologer, varav 3 med prostatacancerprofil, och två 

ST-läkare behöver rekryteras nu. I SUND finns 4.5 kontaktsjukskötersketjänster, varav en 

heltidstjänst beräknas gå i pension inom 5 år. SUND bedömer att kontaktsjuksköterske-

bemanningen är minimibemanning och att ytterligare 3 kontaktsjukskötersketjänster behövs. 

SUND bedömer att det även råder brist på medicinska sekreterare och sjuksköterskor till 

avdelningen. 

 

SUS: SUS har 27 urologer, varav 7 med prostatacancerprofil, och bedömer den totala 

bemanningen som tillräcklig, men bemanningen av urologer med prostatacancerprofil som 

minimibemanning då 2 av urologerna med prostatacancerprofil har sidouppdrag. SUS 

bedömer att ytterligare 4 urologer behövs inom 5 år, varav 2 med prostatacancerinriktning. 

SUS har 10 ST-läkare i urologi, vilket de bedömer som fullt tillräckligt, samtidigt som 

ytterligare 5 ST-läkare behöver rekryteras inom en femårsperiod. SUS har 3 
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kontaktsjuksköterskor som delar på 2 heltidstjänster. De bedömer detta som bristande 

bemanning och bedömer att ytterligare två behöver rekryteras inom femårsperioden, bla för 

att hantera satsningen på standardiserat vårdförlopp. Koordinator bedöms också behövas. 
 

Tabell 1. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom urologi. 
 Halmstad SUND 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 

Urologer 
med 
prostatacan
cerprofil 

6 (1) 
Minimibe
manning 

1 +1 2 (0) 
Brist 

3  2 (0) 
Fullt 
tillräcklig 

  

Urologer 
totalt antal 
som arbetar 
med 
prostatacan
cer 

8 (2) 
Brist 

2 +1 13 (4) 
Minimibe
manning 

4  5 (0) 
Fullt 
tillräcklig 

 1 

ST-läkare i 
urologi 

4 
Minimibe
manning 

2 +1–2 3 
Brist 

2  0 
Brist 

1  

Kontaktsjuk
sköterskor 

7 personer 
(0) 
Brist 

3  4,5 (1) 
Minimibe
manning 

3  2,0 (0,5) 
Minimibe
manning 

0,75  

 Kristianstad 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 

Urologer 
med 
prostatacan
cerprofil 

   7 (1) 
Minimibe
manning 

1 +1    

Urologer 
totalt antal 
som arbetar 
med 
prostatacan
cer 

0,35 (0) 
Brist 

5,65  27 (3) 
Fullt 
tillräckligt 

 +4 4 (1) 
Brist 

3 +1 

ST-läkare i 
urologi 

2 1  10 
Fullt 
tillräckligt 

 +5 4 
Fullt 
tillräckligt 

3 +0–2 

Kontaktsjuk
sköterskor 

2  
Fullt 
tillräckligt 

  3 (0) 
Brist 

1 +1 4 (0) 
Brist 

2  

 Ystad 

 Nuläge 
(pensionsa
vgångar) 

Rekryterin
gsbehov 
nu 

Rekryterin
gsbehov 
inom 5 år 

Urologer 
med 
prostatacan
cerprofil 

   

Urologer 
totalt antal 
som arbetar 
med 
prostatacan
cer 

4 (1) 
Brist 

1 1 

ST-läkare i 
urologi 

0 
Brist 

1  

Kontaktsjuk
sköterskor 

1,2  
Fullt 
tillräckligt 

0,8  
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Patologi (tabell 2) 
Blekinge: Karlskrona har 2 uropatologer, vilket de bedömer vara tillräckligt. Vid frånvaro av 

uropatologer finns ytterligare 1–2 patologer som hanterar prostatacancer. Karlskrona har inga 

ST-läkare i patologi. För att hålla en rimlig allmänbemanning bedömer Karlskrona att de 

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

angående uppdatering av prostatadiagnostik och utskärning av prostatapreparat. 

 

Halland: Halmstad har 6 patologer, varav en beräknas gå i pension inom 5 år. Halmstad har 

ingen patolog som är tydligt inriktad på uropatologi. Halmstad har en ST-läkare och 

bemanningen bedöms som fullt tillräcklig i meningen att det inte finns något specifikt 

problem med just uropatologi, men generellt bedömer de att de behöver rekrytera ytterligare 

minst en patolog.  

 

Kronoberg: Växjö har 4,75 patologtjänster inriktade mot prostatacancer, varav två beräknas 

gå i pension inom fem år. Växjö bedömer bemanningen av patologer som bristande och 

bedömer att två patologer behöver rekryteras nu och ytterligare 2 inom 5 år. Växjö har 2 ST-

läkare i patologi, vilket de bedömer som tillräckligt. Växjö anser att det finns möjlighet att 

överföra kompetens inom yrkeskategorier för att säkra kompetensbehovet framöver i patologi 

genom att utbilda fler ST-läkare. Växjö anger också att de bedömer att det kommer att råda 

brist på BMA. 

 

KRYH: I Kristianstad finns 5 överläkare i patologi som alla arbetar med uropatologi som del 

av sin tid. En patolog väntas gå i pension inom 5 år. Kristianstad har två ST-läkare, varav en 

är färdig specialist om några månader och den andre om 4,5 år. Kristianstad bedömer av 

patologer är minimibemanning, men att bemanningen av ST-läkare är fullt tillräcklig. Ystad 

skickar prostatacancerprov till SUS (Malmö) för diagnostik. 

 

SUND: Helsingborg har 4 patologer som arbetar med prostatacancer, varav en patolog har 

urologisk inriktning. Ingen av patologerna beräknas gå i pension inom 5 år. Helsingborg 

bedömer bemanningen av patologer vara bristande och de bedömer att 3 patologer och 1 ST-

läkare behöver rekryteras inom 5 år. Helsingborg bedömer även att det kommer att vara behov 

av att rekrytera BMA och medicinsk sekreterare inom 5 år. 

 

SUS: Vid SUS (Malmö) finns 3 uropatologer och 4 ST-läkare i patologi. En av 

uropatologerna är pensionerad och ytterligare en väntas gå i pension inom fem år. 

Bemanningen av uropatologer bedöms som bristande. SUS har 4 ST-läkare, vilket de 

bedömer som minimibemanning. Malmö bedömer att 5 patologer som arbetar med 

prostatacancer behöver rekryteras nu och ytterligare 5 inom femårsperioden, samt att två 

uropatologer behöver rekryteras och ytterligare 1-2 inom en femårsperiod. De bedömer också 

att 5 ST-läkare behöver rekryteras nu och ytterligare fem inom femårsperioden. 

 

 
Tabell 2. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom patologi. 

 Halmstad Helsingborg Karlskrona 
 Nuläge 

(pensionsav
gångar) 

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 

Patolog

er totalt 
som 

arbetar 

med 

6 (1) 

Fullt 

tillräcklig 

1  4 (0) 

Brist 

2 +1 2 (0) 

Fullt 

tillräcklig 
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prostata

cancer 

Varav 

uropatol
oger 

0   1 0 0 2 

Fullt 

tillräcklig 

  

ST-

läkare i 
patologi 

1 

Fullt 

tillräcklig 

  1 

 

0 1 0 

 

 1–2 

 Kristianstad Malmö Växjö 
 Nuläge 

(pensionsav

gångar) 

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 

Patolog

er totalt 

som 
arbetar 

med 

prostata
cancer 

5 (1) 

Minimibe

manning 

 2 3 (2) 

Minimibe

manning 

5 +5 4,75 (2) 

Brist 

2 +2 

Varav 

uropatol

oger 

0   3 (2) 

Brist 

2 +1–2    

ST-

läkare i 

patologi 

2 

Fullt 

tillräckligt 

  4 

Minimibe

manning 

5 +0–5 2 

Fullt 

tillräcklig 

  

 
Bild- och funktionsmedicin (tabell 3) 
Radiologisk undersökning för stadieindelning kan göras av alla anställda allmänradiologer, 

medan MR prostata kräver specialkunskap.  

 

Blekinge: Aktuell bemanning är motsvarande 16 heltidsanställda radiologer plus 2 

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

som fullt tillräcklig totalbemanning. 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. Minst två 

specialister bör tillägna sig kompetens att bedöma MR av prostata. Karlskrona har 2 ST-

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

För scintigrafi 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. 

 

Halland: Fyra radiologer ingår i urogruppen i Halmstad, ingen av dessa väntas gå i pension. I 

Varberg finns ännu inga organspecifika grupper, men MR-specialist finns. Prostatacancer-

undersökningarna hanteras av allmänradiologer. Halmstad bedömer att de har 

minimibemanning av MR-kompetenta radiologer, i övrigt bedömer de bemanningen som 

tillräcklig. Halmstad behöver rekrytera/internutbilda en MR-radiolog och har angett att det 

finns möjlighet att internutbilda radiologer för att säkra kompetensbehovet för MR framöver. I 

Halland finns 12 ST-läkare i bild- och funktionsmedicin, vilket bedöms vara tillräckligt. Brist 

råder på röntgensjuksköterskor.  

 

Kronoberg: Kronoberg har 2 urologiskt inriktade radiologer. Ingen av dessa beräknas gå i 

pension inom 5 år. Växjö bedömer att de behöver rekrytera/internutbilda ytterligare två 

uroradiologer inom femårsperioden. Växjö har 8 radiologer med MR-kompetens, varav 3 

väntas gå i pension inom 5 år. Växjö bedömer att de behöver rekrytera 3–5 MR-kompetenta 

radiologer under femårsperioden. Växjö har totalt 22 allmänradiologer och 7 allmänradiologer 

i Ljungby, varav 5–6 beräknas gå i pension inom fem år. Växjö/Ljungby har flera radiologer 
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som är över 65 år som arbetar kvar. 2 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 1 allmänradiolog och 1 ST-läkare per år i snitt under kommande femårsperioden. 

Växjö/Ljungby bedömer att det råder brist på röntgensjuksköterskor. 

 

KRYH: Aktuell bemanning är 13 allmänradiologer i Kristianstad och använder 1–2 

stafettläkare varje vecka. Inga radiologer i Kristianstad väntas gå i pension inom 5 år. 

Kristianstad har 3 vakanta tjänster och bedömer att minst 5 radiologer behöver rekryteras 

inom 5 år, varav 3 uroradiologer med MR-kompetens. Alla specialister granskar MR och 

urologiska fall. MR prostata utgör en begränsad verksamhet i Kristianstad, som endast en 

överläkare arbetar med i nuläget. Om verksamheten utökas kommer ytterligare personer att 

engageras i granskning av MR prostata. Kristianstad har 5 ST-läkare, vilket bedöms som fullt 

tillräckligt. Kristianstad planerar att anställa 1–2 ST-läkare per år. Kristianstad bedömer att 

det kommer att råda brist på röntgensjuksköterskor inom 5 år. 

 

 

I Ystad är aktuell bemanning är 7 allmänradiologer, alla arbetar dock inte heltid. En radiolog 

beräknas gå i pension inom 5 år. Bemanningen bedöms som bristande och Ystad bedömer att 

en radiolog behöver rekryteras nu. Ystad har 4 ST-läkare i Bild- och funktionsmedicin, vilket 

bedöms som bristande och rekryteringsbehov av en ST-läkare per år. MR prostata granskas i 

Kristianstad. 

 

SUND: Stadieindelning av prostatacancer hanteras av de flesta specialister i bild- och 

funktionsmedicin. MR prostata kräver uroradiologisk kunskap. Helsingborg har 33 

allmänradiologer på ca 25 heltidstjänster. Av dessa är 4 nyblivna pensionärer som arbetar 

kvar. Inom 5 år beräknas ytterligare 2–3 radiologer gå i pension. Fyra radiologer är 

profilerade åt uroradiologi och 4 radiologer har MR-inriktning, inga av dessa beräknas gå i 

pension inom femårsperioden. Helsingborg bedömer att de har bristande generell bemanning, 

bristande bemanning avseende på radiologer med MR-profil och minimibemanning avseende 

på uroradiologer. Inom de kommande åren bedömer Helsingborg att de behöver rekrytera 15 

radiologer inom femårsperioden, varav 10 radiologer med MR-profil och 4 uroradiologer, 

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. 

Helsingborg bedömer att de även inom femårsperioden kommer att råda brist på 

röntgensjuksköterskor och MR-kompetenta sjuksköterskor. 

 

SUS: SUS har 4 radiologer som arbetar med prostatacancer i Malmö och 2 i Lund.  Av dessa  

beräknas 2 gå i pension inom 5 år. Malmö har en uroradiolog med MR-profil och Lund har 

en. En av dessa två uroradiologer med MR-profil beräknas gå i pension inom fem år. SUS 

bedömer bemanningen av MR-profilerade uroradiologer som bristande och anser att 2 MR-

profilerade uroradiologer behöver rekryteras omgående för att komma ur bristsituationen och 

att ytterligare 2 radiologer med MR-kompetens behöver rekryteras inom 5 år för att täcka 

pensionsavgångar och för att det krävs mer MR-kompetens. Samtliga 32 gastro-uroradiologer 

kan hantera prostatacancerfallen förutom MR prostata och MDK, och SUS bedömer 

bemanningen av uroradiologer som minimibemanning. SUS; Lund har 8 ST-läkare i bild- och 

funktionsmedicin och SUS, Malmö har 9 ST-läkare. SUS bedömer att 4 ST-läkare behöver 

rekryteras per år till Lund och fyra ST-läkare per år till Malmö. SUS bedömer att det kommer 
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att vara behov även av röntgensjuksköterskor med MR- och CT-kompetens samt 

röntgensjuksköterskor och BMA med PET/CT-kompetens. 

 
Tabell 3. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom Bild- och funktionsmedicin. 

 Malmö/ Lund 
 Nuläge 

(pensionsa

vgångar) 

Rekryterin

gsbehov 

nu 

Rekryterin

gsbehov 

inom 5 år 

Radiolog
er som 

arbetar m 
prostataca

ncer 

6 (2) 

Brist 

2  

Radiologe
r med 
uro-MR-
profil 

2 (1) 
Brist 

2 +2 

ST-läkare 
i BoF  

17 

Brist 

8/år  

 Halmstad/Varberg 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 

1 (2) 
Fullt 
tillräcklig 

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

 15 16 (1–1,5) 
Fullt 
tillräckligt 

1 
nuklearme
dicinare 
för 
scintigrafi 
mm 

 

Radiologe
r med 
MR-profil 

4 (2) 
Minimibe
manning 

1 i 
Halmstad 

 4 (0) 
Brist 

 10   Ev. 1 

ST-läkare 
i BoF 

12 i hela 
länet 
Fullt 
tillräcklig 

1  8 
Minimibem
anning 

 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 +2 29 (5-6) 

Minimibe

manning 

 Ca 1 

allmänrad

iolog/år 

7 

personer 

(1)  

Brist 

1  

Uroradiol
oger 

1   2 (0)  2    

Radiologe
r med 
MR-profil 

1   8 (3)  3–5 0   

ST-läkare 
i BoF 

5 

Fullt 

tillräcklig

t 

 1–2/ år 6 

Fullt 

tillräckligt 

 Ca 1/år 4 

Brist 

 1/år 

 

Klinisk fysiologi –PET/CT (tabell 4) 
 

SUS: Vid klinisk fysiologi och nuklearmedicin utförs skelettscintigrafi och PET/CT. I Lund 

finns 10 kliniska fysiologer med nuklearmedicinsk tilläggsspecialitet som tolkar 

skelettscintigrafi och PET/CT för prostatacancer och av dessa beräknas 3 gå i pension inom 5 

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 1-2 år. Lund 

bedömer att bemanningen är bristande framför allt för PET/CT-kompetenta 
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dubbelspecialister. SUS bedömer att de behöver rekrytera 2 kliniska fysiologer. 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. 

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 de har brist 

på röntgensjuksköterskor och BMA med PET/CT-kompetens.  

 
Tabell 4. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom klinisk fysiologi. 

 Lund 
 Nuläge 

(pensionsa

vgångar) 

Rekryteri

ngsbehov 

nu 

Rekrytering

sbehov 

inom 5 år 

Kliniska 

fysiologer 
10 (3) 

Brist 

2  

ST-läkare 

i klinisk 
fysiologi 

1 

Brist 

 Minst 2 

per år 

 

Kirurgi (tabell 5) 
 

Blekinge: Aktuell bemanning i Karlskrona är 2 operatörer med kompetens för robotkirurgi 

och 3 operatörer med kompetens för öppen kirurg. Karlskrona har 2-3 assisterande operatörer, 

vilket gör att de bedömer att de relativt snabbt har möjlighet att lära upp fler robotoperatörer 

vid behov. Karlskrona bedömer bemanningen av operatörer som tillräcklig. Brist råder på 

avdelningspersonal och intensivvårdssjuksköterskor. I dagsläget bedömer Karlskrona att 

operationerna inte påverkas av bristen på denna personal, men att den riskerar att göra det 

framöver. 

 

Halland: All slutenvård flyttades nyligen till Varberg, vilket innebär att kirurgerna åker 

mellan Varberg och Halmstad. I Varberg görs operationer 4–5 dagar i veckan med robot. 

Öppen prostatacancerkirurgi utförs i princip inte längre. I Halland finns 5 operatörer med 

kompetens för robotkirurgi och 3 operatörer med kompetens inom öppen kirurgi. En operatör 

med kompetens inom öppen kirurgi väntas gå i pension inom 5 år. Halmstad bedömer 

bemanningen av operatörer som tillräcklig både för robotkirurgi och för öppen kirurgi. 

Halmstad bedömer att en operatör med kompetens inom robotkirurgi behöver rekryteras eller 

internutbildas inom femårsperioden. 

 

Kronoberg: Aktuell bemanning är 3 operatörer med kompetens för robotkirurgi, varav 2 har 

kompetens för öppen kirurgi. Inga av operatörerna väntas gå i pension inom femårsperioden. 

Växjö bedömer bemanningen av robotkompetenta operatörer som minimibemanning och 

anser att de behöver rekrytera en operatör till, vilket bedöms täcka behovet under 

femårsperioden. Vid prostatacanceroperationer assisterar 2–3 operationssjuksköterskor, varav 

en går i pension inom 5 år. Växjö bedömer att det finns tillräckligt med operations-

sjuksköterskor och operationsundersköterskor för prostatacanceroperationer, men bedömer att 

ytterligare 2 operationssjuksköterskor behöver rekryteras inom 5 år för hela 

operationsavdelningen.  
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KRYH: I Kristianstad och Ystad utförs ingen prostatacancerkirurgi. Verksamhetschefen för 

verksamhetsområde kirurgi i Kristianstad anser att en robot för prostatacanceroperation 

behövs i Kristianstad och Helsingborg för att kunna korta väntetiderna på operation i Skåne. 

Nuvarande behov är ca 150 prostatektomier per år och om 2-3 år bedömer Kristianstad att de 

har behov av 200 prostataektomier per år, vilket tillsammans med kolorektalingrepp och 

gyningrepp ger en fullt utnyttjad robot (8 h per dag, 5 dagar i veckan).  

 

SUND: I Helsingborg finns i nuläget ingen robot och inga urologer med kompetens för 

robotkirurgi. Robotoperation görs vid SUS. Helsingborg har 2 operatörer med kompetens för 

öppen kirurgi, vilket de bedömer som fullt tillräckligt. Helsingborg har inköp av apparatur för 

robotassisterad operation på gång och bedömer att de har behov av 3 operatörer. För att ha 3 

operatörer bedömer Helsingborg att 2 robotkirurger behöver rekryteras och en yngre urolog 

utbildas.  

 

SUS: SUS har 7 operatörer med kompetens för robotkirurgi och en operatör med kompetens 

inom öppen kirurgi. En operatör med kompetens för öppen kirurgi väntas gå i pension inom 

fem år. I Malmö utförs ytterst få öppna operationer. Intern upplärning pågår för att tillgodose 

behovet. Inom 5 år bedömer Malmö att en operatör med kompetens för robotkirurgi och en 

operatör med kompetens för öppen kirurgi behöver rekryteras. Malmö bedömer även att det 

ser ut att vara brist på operationssjuksköterskor inom 5 år och att det kan finnas behov av 

operatörer med kompetens för kryoterapi och ev. fotodynamisk terapi framöver. 
 

Tabell 5. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov för prostatacanceroperationer. 
 Halmstad Helsingborg Karlskrona 

 Nuläge 

(pensionsav

gångar) 

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 

Operat
örer 

med 

kompe
tens 

för 

robotk
irurgi 

5 (1) 

Fullt 

tillräcklig 

 1 0 

Brist 

2  2 (0) 

Fullt 

tillräcklig 

  

Operat

örer 

med 
kompe

tens 
inom 

öppen 

kirurgi 

2 (1) 

Fullt 

tillräcklig 

  2 (0) 

Fullt 

tillräcklig 

  3 (0) 

Fullt 

tillräcklig 

  

 Malmö Växjö 
 Nuläge 

(pensionsav
gångar) 

Rekryterin

gsbehov 
nu 

Rekryterin

gsbehov 
inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsav
gångar) 

Rekryterin

gsbehov 
nu 

Rekryterin

gsbehov 
inom 5 år 

Operat

örer 

med 
kompe

tens 

för 
robotk

irurgi 

7(1) 

Minimibe

manning  

 1 3(0) 

Minimibe

manning  

1  

Operat
örer 

med 

kompe
tens 

inom 

öppen 
kirurgi 

1(1) 

Brist 

 1 2 (0) 

Fullt 

tillräcklig 
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Onkologi (tabell 6) 
 

Blekinge: I Karlskrona finns 2 medicinska onkologer. Bemanningen bedöms som tillräcklig 

med vissa begränsningar sommartid. Blekinge saknar ST-läkare i onkologi, men rekrytering 

av 2 ST-läkare planeras. ST-läkare i Blekinge gör 2,5 års tjänstgöring vid SOK under 

specialiseringen, vilket innebär att faktiska tjänstetillskottet blir en tjänst. Blekinge bedömer 

att de om 5 år behöver vara en betydligt större onkologisk verksamhet med 5 onkologer, varav 

2 uroonkologer samt ST-läkartjänster. Blekinge saknar kontaktsjuksköterskor i onkologi, men 

kontaktsjuksköterskor finns vid urologen och urologen och onkologen är en integrerad klinik. 

Karlskrona bedömer att rekrytering av kontaktsjuksköterskor inom onkologi inte är aktuellt. 

 

Halland: I Halmstad saknas uroonkolog. Uroonkolog från SOK kommer som konsult en dag 

varannan vecka. Diskussion förs om utökad verksamhet från SOK. Patienter som ska 

strålbehandlas skickas till SOK eller Göteborg.  

 

Kronoberg: I Växjö utförs konventionell strålbehandling, medan patienter som skall 

behandlas med stereotaktisk strålbehandling remitteras till Lund. Växjö har 9 specialister i 

onkologi, varav 4 är urospecialister och 2 har kompetens inom både radioterapi och medicinsk 

uroonkologi. En av strålonkologerna kommer eventuellt att gå i pension inom 5 år. Växjö 

bedömer att bemanningen av strålningsonkologer är tillräcklig, men att det inom medicinsk 

uroonkologi råder minimibemanning. Växjö bedömer att 1–2 uroonkologer behöver 

rekryteras inom 5 år. Växjö har 2 ST-läkare i onkologi, vilket de bedömer som bristande.  

Växjö har brist på kontaktsjuksköterskor och ST-läkare och bedömer att det finns behov av att 

rekrytera 1–2 ST-läkare omgående och ytterligare 1–2 ST-läkare inom 5 år samt en 

kontaktsjuksköterska nu och ytterligare en inom 5 år. Växjö har angett att logistisk optimering 

skulle få bemanningen inom onkologi att räcka till. Växjö bedömer även att det kommer att 

vara brist på strålbehandlingssjuksköterskor och onkologsjuksköterskor inom 5 år.  

 

KRYH: I Kristianstad saknas uroonkolog, varför palliativ cytostatikabehandling och 

inneliggande onkologisk vård av prostatacancerpatienter sker vid SUS. KRYH anser att det 

vore önskvärt att ha onkolog i Kristianstad 2 dagar per vecka, men behöver vårdplatser. 

Diskussioner om detta förs med VO Onkologi och strålningsfysik vid SUS. I Ystad finns 

onkologkonsult en dag per vecka, men onkologkonsulten är inte uroinriktad och patienterna 

remitteras därför till SUS för onkologisk behandling. 

 

SUND: I SUND finns onkologkonsult från SOK. Denne medverkar på regional MDK en gång 

per vecka. SUND anser att det vore önskvärt att ha uroonkolog tillgänglig några timmar per 

vecka. SUND anser att det kommer att vara brist på sjuksköterskor med specialistutbildning 

inom onkologi inom 5 år.  

 

SUS: Sektionen för uroonkologi vid VO Onkologi och strålningsfysik innefattar 6 

heltidstjänster som 8 personer delar på. En av dessa uroonkologer ägnar sig åt brachyterapi. 

Strålbehandlingen är inte diagnosspecifik, men arbetsbördan beräknas motsvara två tjänster. 

En pensionsavgång på strålbehandling samt en 60% tjänst inom uroonkologin är att vänta 

inom femårsperioden. SUS bedömer bemanningen av uroonkologer och medicinska 

onkologer som tillräcklig, men bemanningen av strålningsonkologer bedöms som 

minimibemanning. SUS bedömer att 3–4 uroonkologer behöver rekryteras inom 

femårsperioden, varav 1–2 strålningsonkologer och 2 medicinska onkologer. Urosektionen 

har alltid 1–2 ST-läkare som ägnar ca 30% av sin tid åt prostatacancerpatienter. SUS bedömer 
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att 2 ST-läkare med inriktning mot uroonkologi behöver rekryteras inom 5 år, varav en med 

brachyterapikompetens. Kontaktsjuksköterskor saknas och SOK bedömer att 2 

kontaktsjuksköterskor behöver rekryteras i nuläget och 2–3 inom femårsperioden.  

Bemanningsbehovet inom 5 år anses vara svårbedömt, då behandlingsalternativen ökat i antal 

och överlevnaden förbättrats vid spridd prostatacancer. Det bedöms sannolikt att 

cytostatikabehandling vid metastaserad prostatacancer kommer att ingå i behandlingen i ett 

tidigare sjukdomsskede än i dag, vilket kommer att öka antalet patienter. Professionen är 

överens om att kastrationsrefraktär prostatacancer ska handläggas av uroonkologer, och inte 

som idag primärt av urologer. Det skulle innebära att VO Onkologi och Strålningsfysik blir 

ansvariga för medicinsk behandling av dessa patienter inom Region Skåne. Ett sådant skifte 

av patientansvar kräver utökade resurser, fler medicinska onkologer och i än större 

utsträckning kontaktsköterskor och sannolikt vårdplatser.  

 
Tabell 6. Aktuell bemanning och rekryteringsbehov inom onkologi. 

 Karlskrona Malmö/Lund Växjö 

 Nuläge 

(pensionsav

gångar) 

Rekryt

eringsb

ehov 
nu 

Rekryter

ingsbeh

ov inom 
5 år 

Nuläge 

(pensionsav

gångar) 

Rekry

tering

sbeho
v nu 

Rekryteri

ngsbehov 

inom 5 år 

Nuläge 

(pensionsav

gångar) 

Rekryt

erings

behov 
nu 

Rekryterin

gsbehov 

inom 5 år 

Onkologer 

totalt som 
arbetar med 

prostatacancer 

2 (0) 

Fullt 

tillräckligt 

  2 (1)  1 9 

Minimibe

manning 

  

Varav 

uroonkologer  
1  1 6 (0.6) 

Fullt 

tillräcklig 

 3–4 4 (ev. 1) 

Minimibe

manning 

 1–2 

Varav 
strålningsonkol

oger 

0   1 (0) 

Minimibe

manning 

 1–2 4 (ev. 1) 

Fullt 

tillräcklig 

  

Varav 
medicinska 

onkologer 

2   5 (0.6) 

Fullt 

tillräcklig 

 2 2 

Minimibe

manning 

  

ST-läkare i 
onkologi 

0 

Brist 

1–2  1 tjänst 

Fullt 

tillräcklig 

 2  2 

Brist 

1–2 +1 

Kontaktsjukskö

terskor 
0 (0) 

Minimibe

manning 

 

  0 

Brist 

2 2–3 0 

Brist 

1 +1 

 

Rehabilitering (tabell 7) 
 

Blekinge: Karlskrona bedömer att prostatacancerpatienterna kan erbjudas acceptabel 

rehabilitering vad gäller fysiska och sociala behov och miniminivå vad gäller psykiska och 

existentiella behov, se tabell 7. I Karlskrona saknas centrum för cancerrehabilitering, men 

diskussion pågår om att skapa ett rehabiliteringsteam. Karlskrona har tillgång till uroterapeut, 

fysioterapeut, kurator och dietist som konsult och bemanningen bedömer de vara tillräcklig 

för uroterapeut, fysioterapeut och dietist, se tabellerna 8-9. Bemanningen för kurator bedöms 

vara minimibemanning, men sedan intervjun har kuratorstjänsten utökats med en 75%-tjänst. 

Prostatacancerpatienterna är inte så benägna att söka kurator enligt Karlskrona, så behovet är 

främst för andra patientkategorier. I Karlskrona finns tillgång till en sexolog som är psykiater, 

men denna utnyttjas inte för prostatacancer eftersom kompetens om specifika 

biverkningsproblem härrörande till prostatacanceroperation saknas. ED-sköterska saknas, 

vilket de bedömer som en brist. Karlskrona bedömer att en ED-sköterska behöver rekryteras 

och de arbetar på att få en sådan funktion tillsammans med gyn och nedre gastro, se Tabell 10.  
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Halland: Halmstad bedömer att prostatacancerpatienterna kan erbjudas acceptabel 

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

psykiska och existentiella behov, se tabell 7. Halmstad har tillgång till både uroterapeut, 

fysioterapeut, ED-sköterska, dietist och kurator i verksamheten, men bemanningen bedöms 

som minimibemanning för uroterapeut och ED-sköterska, medan den bedöms som fullt 

tillräcklig för fysioterapeut som inte är uroterapeut, kurator och dietist, se  tabellerna 8-9.. 

Dietist finns på sjukhuset men är bristresurs. Halmstad bedömer att 2 kontaktsjuksköterskor 

med kompetens för ED-terapi och uroterapi i samma funktion skulle kunna fylla deras behov, 

se tabell 10. 

 

Kronoberg: Växjö bedömer att de kan erbjuda prostatacancerpatienterna acceptabel 

rehabilitering vad gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, se  

Tabell 7. Växjö har tillgång till både uroterapeut, fysioterapeut och ED-sköterska i 

verksamheten, samt kurator och dietist som konsult, men de bedömer att det råder 

minimibemanning för ED-sköterska och uroterapeut, se tabellerna 8-9. Kronoberg har 2 

uroterapeuter, en fysioterapeut på vårdavdelningen och en sjuksköterska med sexologisk 

kompetens. Växjö bedömer att en uroterapeut till behövs, samt bättre kunskap inom sexologi 

t.ex. fler sexologer eller kontaktsjuksköterska med kompetens inom sexologi, se tabell 10. 
 

KRYH: Kristianstad har inte lämnat enkätsvar, men i intervju med verksamhetschefen för 

verksamhetsområde kirurgi framgår att uroterapeut finns och att rehabilitering fungerar väl. 

Det finns en psykosocial rehabgrupp vid enheten för onkologisk rehabilitering som följer 

patienten genom vårdkedjan. Ystads LPPL har inte fyllt i enkäten för rehabilitering, däremot 

har svar framkommit i intervju. Strålbehandling och huvuddelen av kirurgi sker vid SUS och 

patienterna erbjuds rehabilitering i samband med detta. För erektil dysfunktion förskrivs 

medicin i Ystad. ED-sköterska och uroterapeut finns i Malmö och bedöms täcka behoven, se 

tabellerna 8-9. Kurator finns i kliniken, men räcker inte till för att erbjuda alla patienter med 

prostatacancer en tid utan de som särskilt önskar får boka tid själva. Fysioterapeut som inte är 

uroterapeut finns i kliniken och LPPL har inte hört att det är någon brist. Dietist finns att 

tillgå, men det utnyttjar endast i liten omfattning för patienter med prostatacancer. Ystad 

bedömer att en uroterapeut skulle vara önskvärt, se tabell 10. 

 

SUND: Helsingborg bedömer att de kan erbjuda prostatacancerpatienterna acceptabel 

rehabilitering vad gäller fysiska, sociala, existentiella och psykiska behov, se  

Tabell 7. I Helsingborg finns tillgång till uroterapeut och kurator i verksamheten och dietist 

som konsult, bemanningen för dessa bedöms som fullt tillräckligt, se tabellerna 8-9. ED-

sköterska saknas, vilket upplevs som en brist. Läkarna och en kontaksjuksköterska tar delar av 

ED-terapin, men det finns ingen med speciell kompetens inom området. De har en uroterapeut 

på halvtid som det finns möjlighet att lära upp inom ED, men eftersom uroterapeuten är 

fysioterapeut kan denna inte sköta injektionsbehandling. Helsingborg bedömer att en ED-

sköterska behöver rekryteras, se tabell 10.  

 

SUS: SUS bedömer att de kan erbjuda fysisk rehabilitering åt prostatacancerpatienterna på en 

acceptabel nivå och möjligheten att erbjuda rehabilitering för psykiska, sociala och 

existentiella behov bedöms vara på miniminivå, se tabell 7. Malmö har tillgång till 

uroterapeut, fysioterapeut, ED-sköterska, kurator och dietist. Bemanningen för uroterapeut, 

fysioterapeut och dietist bedöms som fullt tillräcklig, medan bemanningen för kurator bedöms 

som minimibemanning och bemanningen för ED-sköterska bedöms som bristande, se 

tabellerna 8-9. Kurator finns på urologmottagningen. Patienterna får själva ta kontakt med 

denna vid behov. Malmö har en ED-sköterska som arbetar halvtid och bedömer att 
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rekryteringsbehovet nu är ytterligare en halvtids ED-sköterska och ytterligare en halv tjänst 

inom 5 år, se tabell 10. 
 

Tabell 7. Till vilken grad upplever du att ni kan erbjuda prostatacancerpatienterna rehabilitering? 
 Stor brist Miniminivå Acceptabel Fullständig 

Fysiska behov 0 0 100% 
Karlskrona, Halmstad, Helsingborg, 

Malmö, Växjö 

0 

Psykiska behov 0 40% 
Karlskrona, 
Malmö 

40% 
Helsingborg, Växjö 

20% 
Halmstad 

Sociala behov 0 20% 
Malmö 

60% 
Helsingborg, Karlskrona, Växjö 

20% 
Halmstad 

Existentiella behov 0 40% 
Karlskrona, 

Malmö 

40% 
Helsingborg, Växjö 

20% 
Halmstad 

 

Tabell 8. Vilka rehabiliteringsprofessioner finns tillgängliga för era prostatacancerpatienter? 
 Finns i 

verksamheten/kliniken 

Som konsult el 

motsv 

Finns inte Ej 

relevant 

Uroterapeut/fysioterapeut 71% 
Halmstad, Malmö, Helsingborg, 
Kristianstad, Växjö, 

29% 

Karlskrona, Ystad 
0 

 

0 

Fysioterapeut som inte är 

uroterapeut 

67% 
Halmstad, Malmö, Växjö, Ystad 

17%  

Karlskrona 
0  17%  

Helsingborg 

ED-sköterska 50%  

Halmstad, Malmö, Växjö 
17%  

Ystad 
33%  

Helsingborg, 
Karlskrona 

0 

Kurator/psykolog 71% 
Halmstad, Malmö, Helsingborg, 

Kristianstad, Ystad 

29% 
Karlskrona, Växjö  

0 0 

Dietist 33% 
Halmstad, Malmö 

67% 
Helsingborg, 

Karlskrona, Växjö, 

Ystad 

0 0 

 
Tabell 9. Hur bedömer du att nuvarande bemanning för rehabilitering vid prostatacancer i din 

förvaltning/region räcker till? 
 Brist Minimibemanning Fullt tillräcklig 

Uroterapeut/fysioterapeut 0 

 

33% 
Halmstad, Växjö 

67% 
Helsingborg, Karlskrona, Malmö, 

Ystad 

Fysioterapeut som inte är 

uroterapeut 

0 

 

0 

 

100% 
Halmstad, Helsingborg, Malmö, 
Karlskrona, Växjö 

ED-sköterska 50% 
Helsingborg, 

Karlskrona, 
Malmö 

33% 
Halmstad, Växjö 

17% 
Ystad 

Kurator/psykolog 17% 
Växjö 

50% 
Karlskrona, Malmö, Ystad 

33% 
Halmstad, Helsingborg 

Dietist 0 

 
0 

 

100% 
Halmstad, Helsingborg, 
Karlskrona, Malmö, Växjö, Ystad 

 

Tabell 10. Rekryteringsbehov för personal kopplade till prostatacancerpatienternas rehabilitering. 

Inga siffror har angetts för fysioterapeut som inte är uroterapeut, kurator/psykolog och dietist. 

 Halmstad Helsingborg Karlskrona Malmö Växjö Ystad 

Uroterapeut/fysioterapeut 2    1 1 

ED-sköterska 
2 (samma 

som ovan) 
1 1 0,5–1   
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Palliativ behandling 
 

Blekinge: Karlskrona bedömer att det råder stor brist på både den allmänna och den 

specialiserade palliativa vården de kan erbjuda prostatacancerpatienterna, se tabell 11. I 

Karlskrona finns smärtenhet och palliativt konsultteam som konsulter och båda bedöms ha 

minimibemanning, se tabellerna 12-13. Palliativa teamet har inte möjlighet att ta alla 

patienter. Strålbehandling finns som konsult i Lund eller Växjö och bedöms ha fullt tillräcklig 

bemanning. Palliativt stöd i hemmet finns som konsult under kontorstid, vilket inte bedöms 

räcka för patienterna och bemanningen bedömer Karlskrona därför som bristande. Hospice 

finns inte i Karlskrona, men det finns boenden som har palliativa platser med utbildad 

personal.  

 

Halland: Halmstad bedömer att de kan erbjuda prostatacancerpatienterna acceptabel allmän 

palliativ vård, men miniminivå på specialiserad palliativ vård, se tabell 11. Halmstad anser att 

det inte är så Smärtenhet och hospice saknas i Halmstad. Den inneliggande palliativa vården 

bedömer Halmstad fungerar dåligt. Mycket av den palliativa vården är utlagt på primärvård. 

Palliativa konsultteamet sköter smärtlindring, men de lägger inte blockader eller liknande. 

Palliativt stöd i hemmet och palliativt konsultteam finns att tillgå som konsult, men bedöms 

ha minimibemanning, se tabellerna 12-13. Patienterna skickas till Lund eller Göteborg för 

strålbehandling. 

 

Kronoberg: I Växjö bedöms prostatacancerpatienterna kunna erbjudas fullständig 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 bedöms ha fullt tillräcklig bemanning, se tabellerna 12-13. Hospice 

uppges av LPPL för prostatacancer finnas som konsult i Växjö, men ha bristande bemanning. 

LPPL för lungcancer uppgav att hospice saknas i Växjö. 

 

KRYH: Kristianstad har inte fyllt i enkäten, men i intervju med verksamhetschefen för 

verksamhetsområde kirurgi har det framgått att smärtenhet och strålbehandling finns som 

konsult och att palliativt stöd i hemmet finns i verksamheten. Bemanningen av dessa har av 

LPPL för lungcancer bedömts vara fullt tillräcklig. Verksamhetschefen för 

verksamhetsområde kirurgi bedömde att palliativa ASIH-teamet fungerar bra. Palliativ 

cytostatikabehandling hanteras i Lund/Malmö. Palliativt konsultteam saknas i Kristianstad. 

Ystads LPPL har inte fyllt i enkäten för palliativ vård, däremot har några svar framkommit i 

intervjun. Ystad har tillgång till smärtkonsulter via det palliativa konsultteamet i Ystad, har 

tillgång till strålbehandling i Malmö/Lund och tillgång till hospice som konsult se Tabell 12. 

Palliativa konsultteamet bedöms räcka till, de andra funktionerna har inte värderats. Av LPPL 

för lungcancer i Ystad har palliativt konsultteam, palliativt stöd i hemmet och hospice 

bedömts ha tillräcklig. 

 

SUND: Helsingborg bedömer att de kan erbjuda prostatacancerpatienterna fullständig allmän 

palliativ vård och acceptabel specialiserad palliativ vård, se tabell 11. Smärtenhet, 

strålbehandling, palliativt stöd i hemmet, palliativt konsultteam och hospice finns att tillgå 

som konsult, se tabell 12. Helsingborg anser att strålbehandlingen fungerar fullt tillräckligt, 

medan smärtenheten, det palliativa stödet i hemmet och hospice bedöms ha minimibemanning 

eftersom det är väntetid, se tabell 13.  

 

SUS: I Malmö bedöms allmän palliativ vård vara acceptabel, medan specialiserad palliativ 

vård bedöms kunna erbjudas på miniminivå, se tabell 11. I Malmö finns tillgång till 
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smärtenhet, strålbehandling, palliativ konsultteam och hospice som alla bedöms ha fullt 

tillräcklig bemanning, se tabellerna 12-13. I Malmö finns eget palliativt konsultteam som 

består av tre sjuksköterskor på kliniken som åker runt. Det finns planer på att dra in denna 

resurs och för närvarande kan inte behovet tillgodoses av ASIH och primärvård.  Det finns 

även tillgång till palliativt stöd i hemmet via ASIH som dock bedöms ha minimibemanning 

eftersom det ibland är väntetid. Patienterna blir snabbt sämre och ska de klara sig hemma 

behövs stöd snabbt. 
 

Tabell 11. Till vilken grad upplever du att ni kan erbjuda prostatacancerpatienterna palliativ 

behandling? 
 Stor brist Miniminivå Acceptabel Fullständig 

Allmän palliativ 

vård 
20% 
Karlskrona  

0 40% 
Halmstad, Malmö 

40% 
Helsingborg, Växjö 

Specialiserad 

palliativ vård 
20% 
Karlskrona  

40% 
Halmstad, Malmö 

20% 
Helsingborg 

20% 
Växjö 

 
Tabell 12. Vilka palliativa insatsmöjligheter finns tillgänglig för era prostatacancerpatienter? 
 Finns i 

verksamheten/kliniken 

Som konsult el motsv Finns inte 

Smärtenhet 29% 
Malmö, Växjö 

57% 
Helsingborg, Karlskrona, 
Kristianstad, Ystad 

14% 
Halmstad 

Strålbehandling 29% 
Malmö, Växjö 

57% 
Helsingborg, Karlskrona, 

Kristianstad, Ystad 

14% 
Halmstad 

Palliativt stöd i 

hemmet (ASIH el 

motsv) 

43% 
Kristianstad, Malmö, Växjö 

57% 
Halmstad, Helsingborg, 

Karlskrona, Ystad 

0 

Palliativt 

konsultteam 
29% 
Malmö, Växjö 

57% 
Halmstad, Helsingborg, 

Karlskrona, Ystad 

14% 
Kristianstad 

Hospice 14% 
Malmö 

60% 
Helsingborg, Ystad, Växjö 

40% 
Halmstad, Karlskrona 

 
Tabell 13. Hur bedömer du att nuvarande bemanning för palliativ behandling av 

prostatacancerpatienter i din förvaltning/region räcker till? 
 Brist Minimibemanning Fullt tillräcklig 

Smärtenhet 20% 
Halmstad 

40%  

Helsingborg, Karlskrona 
40% 
Malmö, Växjö 

Strålbehandling 20% 
Halmstad 

0 

 
80% 
Helsingborg, Karlskrona, Malmö, 

Växjö 
Palliativt stöd i hemmet 

(ASIH el motsv) 
17% 
Karlskrona 

50%  

Halmstad, Helsingborg, 

Malmö 

33% 
Växjö, Ystad 

Palliativt konsultteam 0 60%  

Halmstad, Helsingborg, 

Karlskrona 

40% 
Malmö, Växjö 

Hospice 60% 
Halmstad, 

Karlskrona, Växjö 

20%  

Helsingborg 
20% 
Malmö 
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Arbetsfördelning och administrativt arbete 
 

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

kunna utnyttja sin kompetens optimalt. Fyra av fem svarande enheter bedömer att det inom 

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

nuvarande bemanning att räcka till och i intervjuerna framkommer att många uppgifter redan 

har överförts från t.ex. urolog till kontaktsjuksköterska. T.ex. har både Kronoberg och SUS 

långtidsuppföljning av prostatacancerpatienter hos kontaktsjuksköterskor och i Kronoberg 

sköter sjuksköterskor rutinuppföljning med cystoskopi. SUND anser att kontaktsjuk-

sköterskorna har blivit etablerade och har ett stort ansvar. Halland angav i enkäten att det 

finns möjlighet att överföra uppgifter mellan yrkeskategorier för att få bemanningen att räcka 

till och anser att det finns möjlighet att införa koordinatorsfunktion för att avlasta 

kontaktsjuksköterska och om kontaktsjuksköterska avlastas eller tillförs så avlastas 

urologerna. Registerarbete görs vid SUS av sekreterare och sjuksköterskor, i Blekinge, 

Halland och SUND av kontaktsjuksköterska och i Kronoberg av sekreterare. SUS har 

föreslagit att om klinisk kemi kunde skicka ut nollsvar på PSA till patienterna hade de sparat 

mycket tid för sjuksköterskorna. 

 

Även de andra specialiteterna såsom patologi, radiologi och onkologi anser att 

arbetsfördelningen till stora delar är översedd och omstrukturerad redan. Från andra 

specialiteter har ett fåtal förslag kommit in i enkäter och intervjuer angående förändrad 

arbetsfördelning, såsom att onkologen i Karlskrona föreslagit att urologen istället håller i de 

nya hormonläkemedlen och att uppgifter kan delegeras från onkolog till 

specialistsjuksköterska, även om en långtgående delegering redan är genomförd. SOK har 

föreslagit att de ansvarar för behandlingen av patienter med kastrationsresistent prostatacancer 

istället för urologen. Vidare anser onkologkliniken i Växjö att logistisk optimering skulle få 

bemanningen inom onkologi att räcka till. 

 
 
Fortbildning 
 

Diagnostik och behandling av prostatacancer utvecklas snabbt, inte minst avseende anti-

hormonella behandlingar. 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 60% 

av de tillfrågade att specialisterna i urologi i södra sjukvårdsregionen har bristande 

möjligheter till fortbildning, se figur 6. ST-läkare och kontaktsjuksköterskor bedöms ha bättre 

möjligheter till fortbildning, där 80% av de svarande bedömer att kontaktsjuksköterskorna kan 

ägna tillräckligt med tid åt fortbildning för att klara verksamheten och hälften av de svarande 

anser att ST-läkare kan ägna sig åt fortbildning till en hög grad. Av intervjuerna att turas man 

vid de flesta på urologavdelningar om att åka till regionmöten och kurser. Förklaringar som 

angetts till bristande fortbildning bland urologerna är att det inte finns tidsutrymme pga 

bristande bemanning och att det är svårt att få ledigt för utbildning. Det finns även en post-

graduatekurs för prostatacancer för läkare som hålls årligen. 

 

För sjuksköterskor och kontaktsjuksköterskor som är involverade i prostatacancervården har 

flera orter och enheter angett att det finns behov av kontaktsjuksköterskeutbildning. Den 

tvådagarsutbildning om prostatacancer för kontaktsjuksköterskor som tidigare hållits i Malmö 

erbjuds inte längre pga bristande finansiering. Urologkliniken i Halmstad har angett att det 
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finns behov av fortbildning om handläggning och behandling av prostatacancer. 

Urologkliniken i Växjö har angett att sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor behöver 

fortbildning inom diagnosområden liksom om radiologi, onkologi och patologi.  

 

Svaranden inom patologi, bild- och funktionsmedicin och onkologi har i stort sett uteslutande 

angett hög eller tillräcklig nivå på fortbildning för specialister, ST-läkare och 

kontaktsjuksköterskor. VO onkologi och strålningsfysik vid SUS har angett att personalen 

behöver fortbildning inom MR. Specifika fortbildningsbehov har inte angetts från övriga 

enheter. 

 

 
Figur 6. Grad, till vilken svarande bedömer att personalen som arbetar med prostatacancer ägnar sig 

åt fortbildning för att upprätthålla adekvat kompetens.  

 

 
Kunskapsdelning mellan kollegor och kompetenshöjning inom regionen 
 

I en lärande organisation såsom cancervården behöver kunskapsutveckling och 

kunskapsdelning prioriteras. För att utveckla en stark lärandekultur behövs först och främst 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 

lärande är en oavbruten process och det är även en oavbruten process att få till en stark 

lärandekultur. Ett flertal svarande har angett att det finns goda möjligheter att överföra 

kompetens framför allt från urolog/radiolog till ST-läkare, för internutbildning av 

specialistkompetenser såsom MR-kunskap och för sjuksköterskor till kontaktsjuksköterskor. 

 

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 (14). 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.  

 

För kontinuerlig kunskapsutveckling i arbetet behöver de viktigaste lärandearenorna 

identifieras, bra lärandearenor skapas och medarbetarna få tillgång till dessa lärandearenor. 

Viktiga lärandearenor i prostatacancervården 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 
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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 Halmstad lärdes upp att så småningom utföra dessa själv. Ett 

utökat regionalt utbyte vad gäller operationsverksamheten skulle kunna gynna 

kompetensutvecklingen för operatörer i regionen. 

 

Ett annat exempel på hur detta kan användas för att höja kompetensen hos redan kunniga och 

förbättra kvaliteten är från urologen 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 bredvidgång 

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. Det är visat att resultaten både ur cancer och 

funktionell synpunkt kräver att man utför ett visst antal ingrepp per år, vilket också nämns i 

vårdprogrammet för prostatacancer.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 prostatacancervården 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.  

 

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. finns goda exempel på detta från Malmös urologi 

som arbetar med gemensam onkologisk och urologisk mottagning. Utökad möjlighet med 

onkologkonsult i SUND, KRYH och Halland skulle kunna bidra till en kunskapshöjning och 

kompetensöverföring.  

 

För kompetenshöjning i regionen är de regionala gruppernas möten en till två gånger per år 

väsentliga. För sydsvenska prostatagruppen är uppslutningen till mötena vara god trots 

upplevd bristande bemanning, vilket är väsentligt för sammankomsternas förmåga att fungera 

som lärandearenor.  
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Forskning 
 

Forskningen har en viktig roll i att utveckla diagnostik och behandling. 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 (15). 

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 både universitetsanknutna och industrifinansierade forskningen. Kliniska 

studier är resurskrävande och för att kunna driva forskningsstudier krävs forskarutbildad 

personal och forskningssjuksköterskor. För forskning om prostatacancer finns 

forskningssjuksköterskor vid urologen och VO onkologi och strålfysik vid SUS. SUS anser 

man att kapaciteten för kliniska studier är otillräcklig i dagsläget och att fler patienter skulle 

kunna behandlas inom ramen för kliniska studier, såväl akademiska som industrifinansierade, 

med utökad kapacitet. Även Växjös urologi och onkologi deltar i flera studier. Bland annat 

pågår en studie av aktiv monitorering av prostatacancer där två olika uppföljningsscheman 

jämförs och en studie av behandling av lokalt avancerad prostatacancer som både SUND och 

Blekinge deltar eller kommer att delta i. Halland deltar inte i kliniska studier, men har äskat 

medel för forskningssjuksköterska, då det inte ingår forskning i någon tjänst på kliniken idag. 

 

 
Nivåstrukturering 
 

Några delar av prostatacancerprocessen är koncentrerade till ett fåtal enheter i Södra 

sjukvårdsregionen. Exempelvis utförs PET/CT med cholin endast vid SUS (Lund), 

robotassisterade prostataoperationer endast vid SUS (Malmö), i Halmstad/Varberg, Växjö och 

Karlskrona, kryoterapi endast vid SUS (Malmö) och strålbehandling vid SUS (Lund) och i 

Växjö.  

 

Planer finns på att etablera robotassisterad prostatacancerkirurgi i SUND och KRYH. En 

sådan utveckling för nödvändigtvis konsekvenser ur kompetensförsörjningsperspektiv. I 

intervjuerna går åsikterna om dessa planer isär. För att kunna säkra och utveckla kompetens 

krävs, som nämnts under avsnittet om kompetenshöjning, ett minimiantal operationer per år 

per operatör, möjlighet att kunna diskutera med kollegor som utför samma uppgifter, arbeta 

praktiskt tillsammans och reflektera gemensamt efteråt och framför allt resultatuppföljning på 

individnivå.  

  

Behandlingen av prostatacancer blir allt mer komplex och individanpassad och för att 

garantera kompetensen och bästa behandlingsmöjlighet för patienterna framöver 

rekommenderas ett regionalt prostatacancercenter som ett centra för komplicerade fall och 

second opinion dit patienter fritt kan söka sig samt några mindre enheter där utredning och 

standardbehandling sker.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Webbenkät 
En webbenkät har skickats ut till de lokala patientprocessledarna för prostatacancer och ligger 

till grund för planen. Svaren har därefter diskuterats i en uppföljande intervju. Webbenkäten 

kan här ses i sin helhet. 

 

prostatacancer.pdf

 
Bilaga 2. Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts i första hand vid fysiska möten, i enstaka fall som telefonintervjuer. 

Följande intervjuer har genomförts och ligger till grund för planen: 

 RPPL för prostatacancer, flera intervjuer/diskussioner 

 LPPL för prostatacancer, Blekinge 

 Verksamhetschef Kirurgkliniken Blekingesjukhuset, Karlskrona 

 LPPL för prostatacancer, Halland 

 LPPL för prostatacancer, Helsingborg 

 LPPL för prostatacancer, Kristianstad/Ystad 

 Verksamhetschef VO kirurgi, Kryh, Kristianstad 

 LPPL för prostatacancer, Kronoberg 

 Ansvarig för PET-CT vid SUS/Lund 

 Mindre diskussioner har även förts med LPPL för prostatacancer Lund, kontaktsjuksköterska 
urologen Malmö, enhetschef urologiska mottagningen Malmö, verksamhetschef VO kirurgi i 
Ystad, verksamhetschef VO diagnostik KRYH. 

 


