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Sammanfattning 

En god kompetensförsörjning inom cancervården är en förutsättning för att möta det växande vårdbehov som 

hälso- och sjukvården står inför.  En ökad överlevnad, till följd av ökad kunskap, bättre behandling och ökade 

möjligheter att upptäcka cancer i ett tidigt skede innebär en ökad belastning i hela vårdkedjan från utredning 

och diagnostik till behandling, uppföljning och rehabilitering och ställer ännu högre krav på 

kompetensförsörjning. 

En förutsättning för en god cancervård är att hälso- och sjukvården har rätt kompetens i alla delar av 

processen. Det handlar om primärvård, specialistsjukvård, rehabilitering och i vissa fall palliativ vård. Tidig 

diagnos och tidig behandling är av stor vikt för att öka överlevnaden samt möjligheterna till tillfriskande. Då 

cancerprocessen ofta börjar i primärvården, är en viktig del att höja kompetensen där så att patienten snabbt 

kommer in till specialistvården.  

Vidare behöver kompetensen om cancerrehabilitering förbättras och utvecklas. Att ha ett helhetsperspektiv 

kring patienten och se varje patients unika behov är av stor betydelse för patientens välbefinnande. 

Cancerpatienters behov kan se olika ut och kan ändras under processens gång och sjukvården behöver kunna 

bemöta detta behov. Att höja kompetensen kring den palliativa vården är också en viktig del att beakta, men 

svårare att påverka då mycket av den verksamheten sker i kommunal regi.  

En tydligare nivåstrukturering för behandling och diagnostiska metoder för vissa cancertumörer är också av 

stor betydelse för en god kompetensförsörjning. Genom att samla och höja kompetensen till färre ställen, blir 

det ett bättre kompetensutnyttjande i regionen och patientsäkerheten ökas. Att samordna vissa delar av 

cancervården har också en ekonomisk aspekt då enskilda regioner/landsting har svårt att finansiera den 

kostnadsutveckling som cancervården innebär. 

En av de faktorer som försvårar kompetensförsörjning inom cancervården är av organisatorisk art. En 

cancerpatients väg genom vården går via olika specialister och organisatoriska enheter. Många problem 

uppstår i överlämningarna mellan dessa. Detta leder ofta till långa ledtider, sämre kontinuitet och 

tillgänglighet. Patientsäkerheten kan också påverkas av brister i samband med överlämningar mellan 

enheterna. Orsaken till detta är bland annat att ansvaret för cancerpatienten är spridd mellan olika aktörer och 

kliniker, vilket medför en brist på helhetsansvar och därigenom en samlad bild av patientens väg genom 

vården. 

Det är ofta inte verksamheterna i sig som är problemet, utan bristen på samverkan dem emellan. 

Kompetensförsörjning inom cancervården handlar därför till stor del om hur dessa överlämningar kan fungera 

smidigare.  För att få till en bättre sammanhängande vårdkedja krävs ett mer processinriktat arbetssätt och det 

behövs en bättre dialog och ett bättre samarbete, både inom sjukvårdsregionen och internt inom respektive 

region/landsting. 

För att ta fram en regional kompetensförsörjningsplan för cancervård vände sig RCC till Resurscentrum i 

Region Östergötland. Det faktum att RCC är ett kunskaps- och serviceorgan bredvid den ordinarie 

linjeverksamheten har på flera sätt gjort uppgiften svår och arbetet kom istället att inriktas på att göra en 

förstudie. Vid ett fortsatt arbete bör man ställa sig frågan om det är RCC:s roll att peka på möjligheter och 

utmaningar och regionernas/landstingens att ta fram kompetensförsörjningsplaner. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 Bakgrund 

1.1 Nationella krav på en regional kompetensförsörjningsplan  

Antalet cancerfall i Sverige ökar för varje år och enligt Socialstyrelsens utredning från 2009, En nationell 

cancerstrategi för framtiden, förväntas antalet cancerfall fördubblas inom de närmaste tjugo åren. Ökningen 

kan förklaras av en allt äldre befolkning, utökade screeningprogram och förbättrade diagnostiska metoder. 

Parallellt med antalet ökade cancerfall har även överlevnaden i cancersjukdom förbättrats, tack vare ökad 

kunskap, bättre behandling och ökade möjligheter att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Detta innebär en ökad 

belastning i hela vårdkedjan från utredning och diagnostik till behandling, uppföljning och rehabilitering.  

Samtidigt som vårdbehovet inom cancervården blir allt större, ökar bristen på specialistutbildad personal inom 

sjukvården. För cancervårdens del är en otillräcklig tillgång till patologer, radiologer, onkologer, urologer och 

specialistutbildade sjuksköterskor mest kännbar där efterfrågan överskrider tillgången (En nationell 

cancerstrategi för framtiden). Detta kommer således ställa stora krav på hälso- och sjukvården och en god 

kompetensförsörjning kommer vara avgörande i detta arbete.  

En god kompetensförsörjning inom cancervården handlar till stor del om hur verksamheten utnyttjar befintlig 

kompetens så optimalt som möjligt utifrån ett patientperspektiv. Den snabba kunskapsutvecklingen inom 

cancervården innebär också att personalen i vården kontinuerligt måste tillägna sig ny kunskap och kompetens. 

Det krävs således långsiktig planering, nya kreativa lösningar och arbetssätt för att säkra en god tillgång på 

kunskap och kompetens som skapar patientnytta i cancervården.  

Att utforma en strategisk kompetensförsörjningsplan är ett av de kriterier som Socialstyrelsen har satt upp för 

RCC: s verksamhet, vilket också är bakgrunden till detta uppdrag. 

 

1.2 Avgränsningar och begränsningar 

Fokus i denna studie har främst varit inom specialistvården, vilket inte ger en heltäckande bild, då 

cancerpatienter rör sig inom hela hälso- och sjukvårdsorganisationen. Vidare har studien främst berört 

situationen för läkare och sjuksköterskor, även om andra yrkeskategorier är av stor betydelse för cancervården. 

Ytterligare en aspekt av kompetensförsörjning som inte tas upp i denna studie är huruvida regionens lärosäten 

tillgodser de tre landstingens behov av utbildningar. En tidigare kartläggning av den regionala 

kompetensförsörjningen visade dock på behovet av en tydligare dialog med regionens lärosäten som svarar 

mot landstingens behov (Regional kompetensförsörjning, En kartläggning i den sydöstra sjukvårdsregionen). 

Att kartlägga vilka kompetenser som arbetar med cancervården i respektive landsting är problematiskt. 

Statistik över befintliga kompetenser är bristfällig, och de register över medarbetare som finns är inte 

uppbyggda för att kartlägga kompetens. Det är heller inte lätt att ur dessa register koppla samman kompetenser 

med var i verksamheten de finns eller skulle göra störst nytta. Till detta tillkommer komplexiteten av att verka 

tillsammans med tre landsting med olika personal- och kompetensregister. Ytterligare begränsningar i 

rapporten är att det är svårt att jämföra tre olika landsting som är olika organiserade, har olika förutsättningar 

och olika styrmedel. 

I den här rapporten har vi därför valt att lägga tyngdpunkten på hur begränsade resurser kan användas så 

effektivt som möjligt. En avgörande faktor för hur tillgången på medarbetare med rätt kompetens kan 

användas så effektivt som möjligt är hur det system eller de processer man arbetar i är utformade. 

Kapacitetsutnyttjandet i en process, och därigenom kapacitetsutnyttjandet av de ingående kompetenserna, 

begränsas ofta av att effektiva flöden inte uppnås.  Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att skapa 

förutsättningar för effektiva flöden. Ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i patienten och dess väg genom 

vården fokuserar därigenom på att effektivisera processerna genom att korta väntetiderna mellan olika insatser 

i vårdkedjan. 

Viktigt att poängtera är att en kompetensförsörjningsplan inom cancervården är en plan som ständigt förändras 

på grund av den snabba kunskapsutvecklingen.  



 

 

 

 

1.3 Genomförande 

RCC Sydöst (i fortsättningen RCC) är ett kunskaps- och serviceorgan i sydöstra sjukvårdsregionen som 

tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt 

patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin. RCC har gjort flera ansatser för att ta fram en 

kompetensförsörjningsplan tidigare utan att lyckas slutföra uppgiften. Det beror bl. a på att cancervård bedrivs 

inom de tre regioner/landsting som utgör RCC:s huvudmän och inom ramen för dessa verksamheter arbetar 

man sedan tidigare med kompetensförsörjningsplaner på olika sätt. 

För att ta fram en regional kompetensförsörjningsplan för cancervård vände sig RCC den här gången till 

Resurscentrum i Region Östergötland. Resurscentrum arbetar med lednings- och administrativt stöd inom bl. a 

HR-frågor. Tanken med att anlita konsulter från Resurscentrum var att det behövdes kompetens inom området 

kompetensförsörjning som saknas inom RCC:s organisation. Det faktum att RCC är ett kunskaps- och 

serviceorgan bredvid den ordinarie linjeverksamheten har på flera sätt gjort det svårt även vid den här ansatsen 

och arbetet kom istället att inriktas på att göra en förstudie. Vid ett fortsatt arbete bör man ställa sig frågan om 

det är RCC:s roll att peka på möjligheter och utmaningar och regionernas/landstingens att ta fram 

kompetensförsörjningsplaner. 

Underlaget för denna rapport består främst av intervjuer med RCCs processledare, samt med ordföranden från 

de regionala medicinska programgrupperna. Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide, baserad på i förväg utskickade frågeområden. De slutsatser och resonemang som förs i 

rapporten är konsulternas, men de är baserade på de intervjuer som genomförts. 

 

2 Kompetensförsörjning 

2.1  Definition av kompetens och kompetensförsörjning 

Kompetens är individens förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter (SIS, 

Swedish Standards Institute, 2009). Kompetens är personbunden men den är också beroende av det 

sammanhang som individen befinner sig i. Kompetensförsörjning är en process som utförs i en organisation 

för att säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov (SIS, 2009). 

Kompetensförsörjning består av flera områden, från att attrahera och rekrytera via att introducera, utveckla och 

behålla till att slutligen avveckla. Kompetensförsörjning för en organisation handlar därför om flera saker. Det 

handlar om att individer har den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete, att en organisation har det 

behövda antalet av medarbetare med rätt kompetens och att den tillgängliga kompetensen används där den gör 

störst nytta. 

I traditionella kompetensförsörjningsplaner beskrivs ofta ett utgångsläge, där man beskriver ett antal olika 

kompetenser och vilka numerärer man har respektive behöver/kommer att behöva. Planen beskriver sedan hur 

ett eventuellt gap ska kunna överbringas. Kompetensförsörjningsplaner handlar därför ofta om hur man 

rekryterar och behåller medarbetare/kompetenser. När det gäller många av yrkeskategorierna som behövs för 

att utföra en god cancervård handlar det också ofta om utbildningsinsatser, dels därför att tillgången på 

utbildad arbetskraft är begränsad, dels därför att kunskapsutvecklingen är snabb och många medarbetare 

behöver fort- och vidareutbildas. 

Kompetensförsörjningsplaner pekar ofta på behovet av att utbilda fler människor som kan arbeta inom vården. 

Samtidigt kan inte efterfrågan mötas enbart med fler anställda. Skatteunderlag och skatteuttag sätter en gräns 

för hur många som kan arbeta inom hälso- och sjukvård. När det gäller utbildning är det därför lika viktigt att 

avgöra inom vilka kompetenser det ska utbildas som hur många som ska utbildas totalt. Snabb 

teknikutveckling, utvecklingen avseende diagnoser och behandlingsterapier gör det också svårt att avgöra 

vilka kompetenser som är ”rätt” i framtiden. Till detta ska läggas de långa utbildningstider det är för många 

yrken inom hälso- och sjukvården. 

 



 

 

 

 

2.2  Kompetensförsörjning inom cancervården 

Inom cancervården behövs ofta hög kompetens, både vad gäller diagnostik och behandling men också vad 

gäller omvårdnad. Tillgången på rätt kompetens är en nyckelfråga för att säkerställa en högkvalitativ 

cancervård. I takt med att antalet cancerfall ökar och att överlevnaden förbättras, blir vårdtrycket allt större på 

hälso- och sjukvården och en god kompetensförsörjning är en förutsättning för att möta det växande 

vårdbehov som sydöstra sjukvårdsregionen står inför.    

I den här studien är utgångspunkten att kompetensförsörjning inom cancervården bör utgå från patientens 

perspektiv. Cancerprocessen börjar oftast i primärvården och innefattar alla aktiviteter som leder till diagnos, 

behandling och rehabilitering, och i vissa fall, palliativa insatser. Denna process involverar flera olika 

yrkeskompetenser och sträcker sig över olika interna organisatoriska enheter. Det innebär att man dels behöver 

se till att varje verksamhet har rätt kompetens, men också att utnyttja den kompetens man har på ett effektivt 

sätt, och sist men inte minst se till att dessa kompetenser samverkar för att patientens process genom vården 

ska bli så effektiv som möjligt.  

Kompetensförsörjning inom cancervården handlar till stor del om att hitta nya arbetssätt för att utnyttja den 

befintliga personalen så optimalt som möjligt, då det råder brist på kompetens. Genom att beskriva processen 

och de eventuella flaskhalsar som uppstår när patienten går från en enhet till en annan, tydliggör vi också att 

det är bristen på samverkan mellan olika enheter och mellan olika nivåer som försvårar 

kompetensförsörjningen. 

 

2.3  Kompetensbrist inom cancervården 

Som nämnts tidigare innebär en välfungerande cancerprocess bland annat att man har tillgång till kompetent 

personal i alla delar av processen. Det råder kompetensbrist inom flera yrkeskategorier som har stor betydelse 

för regionens cancervård och att en kommande generationsväxling riskerar att förvärra situationen.  Det är en 

generell brist på erfarna specialister och specialistutbildade sjuksköterskor, och några av de yrkeskategorier 

som nämns i intervjuerna är patologer, radiologer, cytodiagnostiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor.  

Patologin och radiologin utgör områden med stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen och 

bristsituationen är bekymmersam. De spelar en avgörande roll i fastställandet av diagnos och behandling och 

är delar av i stort sett alla vårdprocesser. Brister leder ofta till långa väntetider för patienten och blir en 

”flaskhals” i patientens väg genom cancervården. 

Efterfrågan på patologin och radiologins tjänster har ökat avseendevärt de senaste åren och fortsätter att öka i 

takt med att den tekniska och medicintekniska utvecklingen går framåt, men tillgången på dessa kompetenser 

har inte ökat i samma takt. En god tillgång på ST-läkare till dessa specialistområden är central för att säkra 

kompetensförsörjningen på lång sikt. En ökad utbildning kräver dock mer handledningstid vilket upplevs som 

svårt att åstadkomma när arbetsbördan är stor.  

Den tekniska utvecklingen medför nya utmaningar och möjligheter, inte minst avseende digital patologi. 

Digitaliseringen av patologin kan i dag inte lösa bristen på patologer, men digitalisering av patologipreparat 

kan underlätta undervisning, användas vid konsultationer och förbättra arbetsmiljön för patologer.  Det kan 

även leda till ett effektivare arbetssätt och ett bättre utnyttjande av kompetens både internt och i regionen. 

För att på kort sikt klara kompetensförsörjningen inom patologin och radiologin, behövs ett bättre samarbete 

mellan discipliner inom organisationen, vilket bland annat innefattar en bättre remisshantering med tydliga 

frågeställningar och en tydligare prioritering.  

Cytodiagnostiker är också en yrkesgrupp där bristen är stor och medelåldern förhållandevis hög. I dagsläget 

finns ingen utbildning vilket gör att återväxten är obefintlig. En förändrad cervixscreening, en HPV-screening, 

kommer troligen förändra inriktningen för denna yrkeskår men i dagsläget är det oklart på vilket sätt, och när 

den blir aktuell.  Barnmorskor utför ofta provtagningen och är ytterligare en yrkesgrupp där som det råder brist 

på.  



 

 

 

 

Röntgenläkare och röntgensjuksköterskor inom mammografin har en central roll i bröstscreeningen. Flera av 

de intervjuade lyfter fram bristen på dessa yrkesgrupper som ett stort och växande problem. 

 

2.4  Attrahera, rekrytera och utveckla kompetens 

Att rekrytera kompetens och ha en välfungerande rekryteringprocess är centralt i en 

kompetensförsörjningsplan. Att vara en attraktiv arbetsgivare med en välfungerande verksamhet är av stor 

betydelse för att lyckas i detta arbete. Det handlar bland annat om hur man organiserar sin verksamhet och att 

man beaktar alla yrkeskategorier i det arbetet. Ett bra och lärande arbetsklimat och en god arbetsmiljö, där 

arbetsbördan upplevs som rimlig är några faktorer som attraherar medarbetare. Stimulerande arbetsuppgifter 

med möjlighet till personlig utveckling och rimliga arbetstider är ytterligare aspekter som bör beaktas. Att 

verksamheter hänger med i den medicintekniska utvecklingen, och att det finns möjlighet att använda sin 

forskningstid för forskning, är inte bara viktigt ur ett attraktionsperspektiv, utan också för att utveckla 

cancervården.  

Att rekrytera färdiga specialister till cancervården är svårt då bristsituationen är stor för flera yrkeskategorier 

både i regionen och nationellt. En god ST-läkarförsörjning är en förutsättning för att på lång sikt möta det 

kompetensbehov som cancervården står inför.  En tydligare styrning av ST-läkare är önskvärt för att attrahera 

fler till specialistområden som det råder särskilt stor brist på. 

Genom att långsiktigt arbeta med kompetensförsörjning och göra kompetensanalyser kan man undvika de 

generationsgap man idag har inom vissa yrkesgrupper. Kompetensanalyser är också viktigt för att planera för 

de kompetensbehov man ser i framtiden.  Den snabba kunskapsutvecklingen inom cancervården innebär att 

man aktivt måste arbeta med kompetensanalyser för att anpassa sig efter de kompetensbehov som uppstår. 

 

2.5 Kompetenshöjning i cancerprocessen 

2.5.1 Primärvårdens betydelse för tidig upptäckt 

Vägen in i hälso- och sjukvården är av betydelse för hur patienter med tidiga tecken på cancer får tillgång till 

diagnostik och behandling. En cancerpatients resa genom vården börjar ofta i primärvården, och 

cancerkompetens inom primärvården är därför mycket viktigt för snabb remittering till specialistvården för att 

säkerställa tidig diagnos.  

Majoriteten av all cancer upptäcks av en allmänläkare i primärvården, även om slutlig diagnos ställs i 

specialistvården. Det är därför av stor betydelse att allmänläkare har goda kunskaper om tidiga symtom, och 

att det finns ett bra samarbete mellan primärvård och specialistvård. Cancer är dock en sällan förekommande 

diagnos i allmänläkarens vardag, och inte alltför sällan kommer patienten in med diffusa besvär, vilket också 

gör det svårt att upptäcka cancer. Det är därför viktigt att det finns tydliga kriterier och riktlinjer att tillgå. En 

förbättrad remisshantering och förbättrade IT-lösningar skulle kunna underlätta patientens väg in till 

specialistvården. Vidare har primärvården en viktig uppgift med att arbeta förebyggande och fånga upp 

patienter med förhöjd risk att utveckla cancer. 

En kompetenshöjning och utveckling av primärvården skulle också kunna innebära att mycket av den 

uppföljning som sker efter cancersjukdom skulle kunna göras av primärvården istället för specialistvården.  

 

2.5.2 Kontaktsjuksköterskans betydelse för cancerprocessen 

Cancerpatienter träffar olika specialister och rör sig mellan olika organisatoriska enheter. Det innebär att ur 

cancerpatientens perspektiv är funktionen kontaktsjuksköterska av stor betydelse. De arbetar med att 

övergångarna mellan specialister och enheter fungerar på ett effektivt sätt och hjälper på så sätt patienten 

vidare i processen. De fyller också ett behov som stöd för patienten.  



 

 

 

 

Vid varje överlämning av patienten finns en risk för att information om patienten går förlorad eller att saker 

och ting missas. Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll i att minimera den risken. Då patienten ofta byter 

kontaktsjuksköterska, när den går från en klinik till en annan, är det också viktigt att överlämningarna mellan 

kontaktsjuksköterskor fungerar väl. Kontaktsjuksköterskan är patientens länk mellan enheterna och upplevs av 

de intervjuade som både kompetenshöjande och kvalitetssäkrande för cancerprocessen. 

Kontaktsjuksköterskan har också en viktig roll när det gäller kontinuitet. Kontinuitet skapar trygghet för 

patienten och blir allt viktigare ju mer komplex och specialiserad cancervården blir. Kontaktsjuksköterskan har 

också en viktig del i att möta varje cancerpatient här och nu och förstå varje patients unika behov för ett så 

optimalt omhändertagande som möjligt. Patienten ska alltid ha någon att vända sig till och rådfråga, samt 

hjälpa patienten förstå avsikten med enskilda vårdinsatser. Vårdflödet ska vara tydligt och förståeligt för 

patient och närstående. 

Tillgången och funktionen på kontaktsjuksköterskor ser olika ut i regionen. Gemensamt är dock att man anser 

att rollen bör utvecklas och kompetensen höjas.  Vidare framgår det av intervjuerna att informationen till 

patienten om kontaktsjuksköterskor bör förtydligas. Idag är det inte tydligt för alla patienter att de har en 

kontaktsjuksköterska.  

Att upprätta en individuell vårdplan för patienten ingår också i kontaktsjuksköterskans uppdrag. Vårdplanen 

ska tidigt fånga upp behovet av rehabilitering för patienten. Att ha en plan där patienten vet vad nästa steg är 

och när det kommer att ske är av stor betydelse för att minska ångest och oro. Hur man använder sig av 

individuell vårdplan varierar inom regionen och det arbetet bör kunna utvecklas. Även om väntetiden inte 

alltid kan minskas, kan en bokad tid för nästa besök vara bättre än att behöva vänta på en kallelse. 

 

2.5.3 Multidisciplinärt omhändertagande 

Dagens cancervård ska präglas av ett multidisciplinärt omhändertagande och bedrivas utifrån ett 

helhetsperspektiv. Det multidisciplinära omhändertagandet innebär bland annat att olika specialister ska 

samverka och säkra att processens olika delar länkas till varandra på ett optimalt sätt. Genom att arbeta 

multidisciplinärt ökar möjligheten att ställa rätt diagnos och erbjuda rätt behandling redan från början. Ett 

multidisciplinärt omhändertagande utifrån patientens perspektiv innebär inte bara en kvalitetssäkring på 

vården utan resulterar också i en kortare vårdkedja som upplevs mer sammanhängande.  

Ett multidisciplinärt omhändertagande ställer stora krav på vårdpersonalens kompetens. Samtidigt som 

cancervården kräver en hög grad av specialisering, behövs också generalistkompetens om processens olika 

delar, så att rätt insats sätts in vid rätt tillfälle. Genom att ha kunskap om alla delarna i patientens process har 

man också insikt i vilka överväganden varje disciplin har, vilket underlättar ett processarbete över 

disciplingränserna.  

Ett välfungerade teamarbete är en förutsättning för att få det multidisciplinära omhändertagandet att fungera 

fullt ut, vilket kan vara svårt att åstadkomma i en hierarkisk organisation där profession i mångt och mycket 

fortfarande styr. Genom att fokusera på patienten och patientens process genom vården skapas förutsättningar 

för att kunna arbeta mer teambaserat. I intervjuerna framkommer att ett teambasrat arbete är viktigt för att 

kunna omfördela av arbetsuppgifter och därigenom ett bättre kompetensutnyttjande.  

En process som är baserad på multidisciplinär samverkan där olika specialister aktivt deltar i patientens 

behandling och utvecklar nya arbetssätt, kan även ses som en möjlighet för cancervården att attrahera 

kompetent personal och upplevas som en attraktiv arbetsplats.  

 

2.5.3.1 Multidisciplinär konferens 

En del i det multidisciplinära omhändertagandet är de s.k. multidisciplinära konferenserna. Det är vid de 

multidisciplinära konferenserna en stor del av det arbete som det multidisciplinära omhändertagandet innebär 

utförs. Genom att flera discipliner granskar varje cancerfall, säkras kvaliteten och risken för feldiagnostik eller  



 

 

 

 

felbehandling minskar. Det blir en kompetenshöjning för vården men också en kompetensöverföring mellan 

olika discipliner.  

En multidisciplinär konferens som utförs på rätt sätt och med rätt yrkeskategorier kan leda till effektiviseringar 

genom att operation- och läkemedelskostnader kan sjunka genom färre onödiga behandlingar samt förbättrade 

resultat vid genomförda behandlingar. Genom att göra ”rätt” från början höjs kvaliteten på vården och 

vårdkedjan förkortas.  

Samtidigt som de multidisciplinära konferenserna upplevs som ett viktigt inslag i cancervården, så upplevs de 

tidskrävande då flera specialiteter inom olika områden måste samverka och samarbeta, samt avsätta tid till det. 

Funktioner som har en tung arbetsbelastning i frågasätter ibland behovet av deras medverkan vid ”självklara 

fall”. För att få en bra genomgång av patienten krävs dock att flera discipliner medverkar då cancervårdens 

komplexitet kräver det.  

Intervjuerna pekar på att de multidisciplinära konferenserna bör utvidgas så att alla cancerdiagnoser omfattas, 

samt att de behöver utvecklas för en effektivare användning av specialistkompetens. För en fullvärdig och 

korrekt bedömning av varje patient bör det hållas en konferens både före och efter kirurgi. Det är viktigt att se 

över att ”rätt” yrkeskategori medverkar och att det är av stort värde om en kontaktsjuksköterska närvarar. Det 

är också av stor vikt att den palliativa kompetensen finns med tidigt. 

Multidisciplinära konferenser anses också vara ett forum att för att utnyttja regionens kompetens på ett bättre 

sätt, särskilt när det råder brist på vissa nyckelkompetenser. 

 

2.5.4 Cancerrehabilitering 

Cancerrehabilitering är ett gemensamt begrepp för det arbete vars syfte är att lindra symtom av sjukdom och 

behandling, förebygga ytterligare vårdbehov och underlätta återgång till ett fungerande dagligt liv. 

Rehabilitering bör finnas med i alla steg och utföras av alla aktörer i vården. Det är viktigt att det är en 

integrerad del i cancervården och att återgärderna är aktuella genom hela vårdkedjan. 

I takt med att antalet cancerfall ökar och att allt fler lever längre med cancer, ökar också behovet av 

rehabiliteringsåtgärder. Cancerrehabilitering handlar mycket om att se varje patients unika behov och ha ett 

helhetsperspektiv kring patienten, vilket kan vare en utmaning för sjukvården som traditionellt har fokuserat 

mycket på de medicinska och medicintekniska frågorna. De medicinska och medicintekniska frågorna är 

naturligtvis oerhört viktiga för utvecklingen av cancervården, men det är också viktigt att ”mjukare” frågor 

som är lika viktiga för patientens livskvalitet beaktas. Även om medicinska omhändertagandet har varit bra, är 

det inte säkert att patienten upplever att omhändertagande har varit bra. För att göra det krävs att varje patient 

ses separat och får ett skräddarsytt omhändertagande utifrån patientens behov.  

De intervjuade uttrycker att sjukvården behöver bli mer patientorienterad och kompetensen kring 

cancerrehabilitering behöver höjas. Genom att ha ett helhetsperspektiv på patienten ser man vilka åtgärder 

patienten har behov av och kan på så sätt skapa förutsättningar för en bra rehabilitering. 

 

2.6 Nivåstrukturering 

Nivåstrukturering kan innebära både en centralisering och en decentralisering av vården och handlar om att se 

över vilka som har de bästa förutsättningarna för att utföra olika insatser i cancervården. Ur ett 

kompetensförsörjningsperspektiv är nivåstrukturering av cancervården av stor betydelse. Genom att samordna 

delar av cancervården, skapas förutsättningar för att höja och utveckla kompetensen, samt minska risken för 

kompetensbrist. 

För att nå RCC:s mål och uppfylla de löften man gett medborgarna i sjukvårdsregionen uttrycker de 

intervjuade att en tydligare styrning gällande nivåstrukturering vore önskvärd. För en del cancerdiagnoser 

behöver antalet enheter där vård bedrivs ses över i regionen och begränsas för att uppnå bästa resultat för  



 

 

 

 

patienten. För mindre vanliga tumörformer, bör vissa diagnostiska metoder och behandlingar bedrivas på färre 

platser än idag för ett bättre utnyttjande av vårdens resurser, framförallt när regionen har brist på 

specialistkompetenser. Resultat och kvaliteten på vården blir bättre om behandling ges av vårdpersonal med 

stor vana och skicklighet. Det krävs tillräcklig koncentration av såväl patienter som resurser.  

Ett dilemma är att en centrering av vissa åtgärder kan medföra en minskad kompetens att hantera 

komplikationer, uppföljning och återfall på de enheter som inte längre utför den behandling som har 

centraliserats. Vidare kan de enheter få svårare att attrahera och behålla kompetens. Det är därför viktigt att ha 

ett helhetsperspektiv i frågan om nivåstrukturering och se över vilka konsekvenser det kan få. 

En ekonomisk aspekt av nivåstrukturering är om de tre landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen har 

tillräckliga ekonomiska resurser för att bedriva cancervård överallt i regionen, med tanke på den 

kostnadsutveckling som cancervården innebär. Kravet på teknisk utrustning kommer troligen att leda till 

centralisering av vissa cancerdiagnoser, vilket också innebär en omlokalisering av kompetensen. Vidare blir 

behandlingarna inom cancervården så komplexa att det gör det svårt för mindre vårdgivare att hålla sig ajour 

och följa den snabba utveckling som sker inom cancervården. 

Ett problem med nivåstrukturering är att det är politisk fråga samtidigt som olika egenintressen kan försvåra 

arbetet. Även här innebär det faktum att RCC är ett kunskaps- och serviceorgan bredvid den ordinarie 

linjeverksamheten svårigheter att driva arbetet. De intervjuade upplever att regioner/landsting/sjukhus inte vill 

lämna ifrån sig områden utan att få något tillbaka. Det finns en rädsla för att tappa kompetens och därigenom 

minska sitt attraktionsvärde för att attrahera ny kompetens.  

I den politiska debatten lyfts ofta närheten till vården fram som en viktig aspekt, men en allt större 

medvetenhet hos dagens cancerpatienter, innebär att man är beredd att åka för att få vård. Man är medveten 

om att det krävs volym, erfarenhet och en stödjande organisation för att få kompetent specialistvård. 

 

3 Hinder som försvårar kompetensförsörjning i 
cancerprocessen 

3.1 Processorientering i en linjeorganisation 

En cancerpatient går igenom flera olika organisatoriska enheter längs sin väg genom vården, och träffar 

därmed på flera yrkeskategorier med olika kompetenser.  Övergångarna mellan enheterna är mer eller mindre 

samordnade, och innebär ofta långa ledtider för patienten och därmed också långa vårdkedjor. En viktig aspekt 

på kompetensförsörjning inom cancervården blir därför hur överlämningarna mellan olika enheter kan 

samordnas bättre.  

De intervjuade upplever att organisationsstrukturen inom hälso- och sjukvården på ett sätt utgör ett hinder för 

patientens process genom vården. Sjukvårdsregionen utgörs av tre regioner/landsting med olika arbetsätt och 

styrsystem. Effektiviseringar och förbättringar sker till största del inom linjeorganisationerna, vilket riskerar 

att fragmentera vården ytterligare. Ur ett patientperspektiv handlar det i första hand om hur processen kan 

effektiviseras, för att korta ledtider och på så sätt förkorta den totala vårdkedjan för patienten. Längre 

vårdkedjor innebär fler vårdkontakter för patienten, vilket innebär sämre kontinuitet, och skapar mer oro och 

ovisshet, vilket påverkar patientens livskvalité. Vid varje fördröjning och övergång i processen är också risken 

att kunskap om patienten går förlorad.  

Ett processinriktat arbetssätt innebär också att fokusera på alla delarna i processen. De intervjuade uttrycker att 

man idag inom sjukvårdsregionen fokuserar mycket på utredningsfasen i processen och inte så mycket på det 

som sker före och efter, vilket naturligtvis är lika viktigt för patienten och patientens rehabilitering. 

 

 



 

 

 

 

3.2 Flaskhalsar 

I intervjuerna nämns flaskhalsar inom cancerprocesserna ofta. De kan dels bero på kapacitetsbrist i enskilda 

steg i processen, dels vid överlämning mellan olika steg. De intervjuade uttrycker att flaskhalsarna i 

vårdprocessen är många och ofta uppstår när patienten går från en enhet till en annan. Flaskhalsar p.g.a. 

kapacitetsbrist nämns framför allt i samband med patologi och radiologi, som spelar central roll i fastställandet 

av diagnostik. Väntetid till strålbehandling och brist på operationsutrymme är andra flaskhalsar som nämns.  

 

4 Reflektioner  

En svårighet med att utforma en regional kompetensförsörjningsplan för cancervården är att det är svårt att 

skapa en bra bild över hur många medarbetare som idag arbetar med cancervård i regionen. De ingående 

regionerna/landstingen har olika personaladministrativa system, och dessa system är heller inte utformade för 

att kunna tillhandahålla information avseende kompetenser och var dessa kompetenser finns. Vår 

rekommendation är att istället utgå från varje cancerprocess. Tanken är att ge de regionala processledarna i 

uppdrag att kartlägga dagsläget avseende kompetenser inom sina egna processer. 

Kompetensförsörjning handlar till stor del om att öka kompetensen hos befintliga medarbetare, om att använda 

kompetensen där den gör störst nytta samt att genom en god organisation få så mycket vård som möjligt med 

den tillgängliga kompetensen. De viktigaste byggstenarna i kompetensförsörjningen blir därför 

nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp, identifierade flöden och organisation/arbetssätt som tar sin 

utgångspunkt i patienternas perspektiv och sätter fokus på processernas effektivitet. 

  



 

 

 

 

Bilaga 1 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts i första hand vid fysiska möten, i enstaka fall som telefonintervjuer. Totalt har 24 

intervjuer genomförts. De fördelar sig enligt: 

Företrädare för RCC Sydösts ledning 

3 personer 

Verksamhetsföreträdare 
5 personer 

Företrädare för Regionala medicinska programgrupper 

4 personer 

Regionala processledare  

9 personer 

HR-strateger  

3 personer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbetet är gjort av: 

Magnus Aniander, Resurscentrum, Region Östergötland och Carolina Verner, konsult. 
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