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SAMMANFATTNING  
 

Strålbehandling är en av de huvudsakliga behandlingsmetoderna mot cancer. I dagsläget ansvarar 
den onkologiska verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset (K), för all strålbehandling inom 
Stockholm-Gotlandsregionen.  Verksamheten bedrivs vid Radiumhemmet (RaH) samt vid 
Södersjukhuset (SöS).  

Nationella och internationella jämförelser visar att det finns en viss underkapacitet av 
strålbehandlingsresurser inom regionen. Med hänsyn till ökning av befolkningsunderlag samt 
förväntad cancerincidens och prevalens så uppskattas behovet av linjäracceleratorer i Stockholm-
Gotland öka från dagens 12 till 15-16 acceleratorer för år 2025.  

Inflyttningen till NKS är planerad till hösten 2017. Lokaler och utrustning kommer då vara ny och 
väl anpassad till den planerade verksamheten men innebär inte någon kapacitetsökning. Utredningen 
rekommenderar därför att nuvarande verksamhet inom RaH inte avvecklas helt, oavsett vilken 
organisationsmodell som beslutas.  

Utredningen visar en rad brister, huvudsakligen kring tillgänglighet, arbetssätt, kompetensförsörjning 
samt klinisk forskning och utveckling. Dessa brister behöver åtgärdas oavsett vilken organisation 
som beslutas. Utredningen innehåller förslag på åtgärder inom respektive område. Företrädare för 
patient- och närståendeorganisationer har engagerats i utredningsarbetet genom dialog och 
workshops tillsammans med Patient- och närståenderådet inom Regional cancercentrum, 
Stockholm-Gotland. 

Inom ramen för utredningen har fem olika organisationsförslag tagits fram. Fyra preliminära förslag 
(organisationsförslag 1a, 1b, 2 och 3) har diskuterats med olika intressenter (företrädare för 
vårdverksamheterna, politik fackliga organisationer, lärosäten samt nationella och internationella 
experter). Därefter utvecklades ytterligare ett förslag (organisationsförslag 4) som utredningen 
förordar. Förslaget är anpassat till vad som bedöms vara en rimlig organisationsförändring i regionen 
inom de närmaste fem åren och förutsätter fortsatt utredning om hur en utökad kapacitet kan 
uppnås efter att det inte längre är rimligt att bedriva verksamhet på RaH med nuvarande utrustning. 

Förslag 4 innebär två vårdgivare inom strålbehandling i regionen. Karolinska universitetssjukhuset 
fortsätter driva viss verksamhet (tre acceleratorer) vid RaH samt den planerade verksamheten vid 
NKS (åtta acceleratorer). Södersjukhuset AB driver strålbehandling på SöS (fyra acceleratorer). 
Capio S:t Görans sjukhus (CStG) remitterar patienterna till strålbehandling till K eller SöS. Ett 
regionalt samverkansråd inom cancervård tillsätts med övergripande ansvar för uppföljning av 
verksamheten inom cancerområdet med bättre möjligheter även till samordning kring upphandling 
och driftstopp. 

Förslag 4 ger en välbehövlig kapacitetsökning utan större investeringskostnader. 
Personalförstärkningar kommer krävas men kan i viss mån täckas av ändrade arbetssätt och så kallad 
task-shifting. Förlaget ger tid för anpassning till eventuella framtida ändringar av kapacitetsbehov. 
CStG ges under tiden möjlighet att utreda möjligheten av uppbyggnad av 
strålbehandlingsverksamhet i direkt anslutning till sin nuvarande verksamhet 

Vi vill framföra ett varmt tack till alla de som medverkat i utredningen genom intervjuer, workshops 
och analyser. 

 



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

6 

LISTA  ÖVER  FÖRKORTNINGAR  
 

BA/Å Behandlingsserier per accelerator och år 

CNS Centrala nervsystemet 

CT Datortomografi 

CStG Capio S:t Görans sjukhus 

ESTRO European society for radiotherapy and oncology 

FHS Framtidens hälso- och sjukvård 

FOU Forskning och utveckling 

FOUU Forskning, utveckling och utbildning 

HUCH Helsinki University Central Hospital, Helsingfors, Finland  

K Karolinska universitetssjukhuset 

KIB  Karolinska Institutets bibliotek 

KI Karolinska Institutet 

LA/M Antal linjäracceleratorer per miljon invånare  

MR Magnetisk resonanstomografi 

NKI Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Holland 

NKS Nya Karolinska Solna 

PNR Patient- och närståenderådet  

RaH Radiumhemmet, onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset Solna 

RCC Regionalt cancercentrum 

SCB Statistiska centralbyrån 

SOF  Svensk onkologisk förening 

SSM Strålsäkerhetsmyndigheten 

SVF Standardiserade vårdförlopp 

SöS Södersjukhuset 
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INLEDNING    
Strålbehandling är en av de viktigaste behandlingsmetoderna mot cancer och de flesta patienter 
som behandlas för cancersjukdom genomgår strålbehandling vid ett eller flera tillfällen under sin 
sjukdomstid (1-2). Nyttan av strålbehandling är väldokumenterad i både kurativt (botande) och 
palliativt (lindrande) syfte.  Strålbehandling beskrivs som en kostnadseffektiv behandling av cancer, 
trots dyr utrustning. Kostnaden beskrivs utgöra ca 6 % av den totala kostnaden för cancervården 
(3).  

Internationella beräkningar och jämförelser visar att strålbehandling är underutnyttjat i flera länder. 
Stora variationer ses i Europa. Länder som Tjeckien och Nederländerna ligger i topp och 
rapporteras behandla ca 90 % av patienterna med behov av strålbehandling, medan motsvarande 
nivå för Sverige beskrivs vara ca 70 % (2). 

De senaste decenniernas generellt goda resultat i cancervården med förbättrad överlevnad för de 
flesta cancerformer innebär att allt fler patienter kan behöva upprepade strålbehandlingsserier. 
Under de senast decennierna har teknik- och metodutvecklingen inom strålbehandlingen varit 
omfattande. Detta har möjliggjort ökad precision i behandlingarna med förbättrade resultat och 
färre biverkningar som följd. Denna positiva utveckling ställer höga krav på kompetens, arbetssätt, 
effektivt samarbete mellan aktörer, logistik samt IT.   

Utvecklingen går mot fler lågenergibehandlingar, kombinationsbehandlingar samt s.k. 
hypofraktionerade behandlingar.  Det senare innebär färre behandlingstillfällen per 
behandlingsserie men samtidigt, i vissa fall, ökad tidsåtgång för förberedelser och behandling (4-5). 

Under 2015 strålbehandlades 4992 patienter vid Karolinska universitetssjukhuset.  Motsvarande 
siffra för 2014 var 5228 patienter. Enligt den regionala cancerplanen (6) beräknas 6500 patienter 
vara i behov av strålbehandling i Stockholm år 2018.  Behovet beskrivs öka varje år och den 
generella uppfattningen är att man inom regionen nått ett kapacitetstak. Med hänsyn till 
internationella beräkningar (2) om underutnyttjande samt ökning av regionens 
befolkningsunderlag, cancerincidens och prevalens ter sig 6500 patienter något lågt beräknat.  

 

UTREDNINGEN  
Uppdraget att genomföra en utredning som syftar till att ge underlag för beslut om framtida 
organisation av strålbehandling (radioterapi) i Stockholms Läns Landsting har givits Regionalt 
cancercentrum Stockholm Gotland av Landstingsdirektören (bilaga 1). Arbetet har utförts mellan 
mars 2016- september 2016 och presenteras i sin helhet i denna rapport. I rapporten illustreras 
vissa aspekter med citat från intervjuerna. Viktiga slutsatser lyfts fram i blåfärgade rutor i respektive 
avsnitt. 

Framtidens hälso- och sjukvård, FHS (7) och Cancerplanen 2016-2019 (6) har utgjort underlag för 
mål och riktning i rapporten. Tidigare genomförda utredningar i regionen av Helseplan (8), svenska 
och internationella utredningar och yttranden (1-2,4,9-14) har legat till grund för diskussioner och 
antaganden. 

Inom ramen för utredningen har ett drygt femtiotal intervjuer genomförts. Samtliga berörda 
verksamheter har representerats (Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Capio S:t 
Göran) så väl som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Karolinska Institutet (KI) och 
Processkontoret för NKS.  



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

8 

Berörda fackliga organisationer har deltagit samt patientorganisationer (enligt beskrivning nedan). 

 
Tabell 1. Översikt av intervjupersoner inom utredningen. 

Personalkategori Antal   

Läkare 23 Varav 7 i chefs- eller 
ledarroll 

Sjuksköterskor 14 Varav 4 i chefs- eller 
ledarroll 

Fysiker  9 Varav 2 i chefs- eller 
ledarroll 

Medicinska ingenjörer 3  

Övriga experter 6  

   

 

Studiebesök har genomförts i Amsterdam och Helsingfors. Nyckelpersoner har intervjuats om 
verksamheternas organisation, struktur, utmaningar och styrkor. I Helsingfors besöktes både 
Universitetskliniken HUCH och det privata cancersjukhuset Docrates. Ifrån universitetsklinikerna i 
Linköping, Umeå, Göteborg och Skåne har verksamhets- och organisations fakta inhämtats. 

Organisationsförslag är framtagna utifrån sammanställningar och analyser av materialet beskrivet 
ovan. Förslagen har därefter genomgått SWOT- analyser och ekonomiska scenarioanalyser för att 
åskådliggöra styrkor, svagheter och ekonomiska skillnader. För att ytterligare, på ett tydligt sätt, 
åskådliggöra de olika förslagen har en simuleringsmodell använts för att belysa utfallen vid 
ändringar i organisation. Simuleringen har utförts av Blekinge tekniska högskola i verktyget System 
Dynamics (bilaga 2). Metoden är väl lämpad att förena kvalitativa aspekter av beteende som 
samtidigt är svåra att kvantifiera, men som väsentligt kan påverka prestandan hos ett system (15).  

Patientmedverkan  
Patienter och närstående har deltagit i utredningen främst genom Patient- och närståenderådet 
(PNR) vid RCC. I april presenterades och diskuterades upplägget för utredningen. En separat 
workshop anordnades av programkontoret för NKS under våren 2016. Resultatet har beaktats i 
denna utredning och låg till grund för ytterligare en workshop med hela PNR i augusti. Här 
fokuserades på patientens resa under hela strålbehandlingsperioden. Denna workshop 
organiserades inom ramen för utredningen och samtliga rådsmedlemmar bjöds in att lämna 
kompletterande synpunkter efteråt.  

Verksamhets-  och  facklig  medverkan  
Samtliga berörda sjukhus, fackliga organisationer, Karolinska Institutet och politisk representation 
bjöds in till en workshop för att gemensamt belysa fyra preliminära organisationsförslag ur olika 
infallsvinklar. Förslagen diskuterades utifrån: 

•   Patientperspektiv och tillgänglighet 
•   Kompetensförsörjning och rekrytering 
•   Forskning, utveckling och utbildning 
•   Resursfördelning och effektivitet. 
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Efter workshopen skickades de preliminära organisationsförslagen till deltagarna för att möjliggöra 
en fortsatt diskussion i verksamheten. Samtliga kallade till workshopen gavs möjlighet att komma 
med kompletterande skriftliga synpunkter (bilaga 3).  

Medverkan  av  nationell  expertis  
De fyra preliminära organisationsförslagen skickades ut till nationell expertis inom området med 
representation i de tre största yrkesgrupperna (läkare, sjuksköterska, sjukhusfysiker). De har 
individuellt fått analysera förslagen och komma med skriftliga synpunkter (bilagor 4). 

Synpunkter utifrån de preliminära organisationsförslagen har också inhämtats från en grupp 
forskare vid Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (KI 
LIME), Medical management centrum. 

Strålsäkerhetsmyndigheten  
Under utredningen har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kontaktats för att diskutera 
strålbehandlingsverksamheten i regionen. Ett nytt strålskyddsdirektiv är just nu ute på remiss och 
förväntas gälla från februari 2017. Direktivet innehåller bland annat ett förslag att 
strålskyddsutbildning skall ingå som obligatoriska moment på läkar- och tandläkarutbildningarna 
samt en ny specialistutbildning för sjukhusfysiker. Dessutom innehåller direktivet förslag att 
forskning inom strålbehandling skall prövas av etisk prövningsnämnd i stället för 
strålskyddskommittén, på samma sätt som annan forskning. Vidare föreslås att Socialstyrelsen skall 
bedöma nya metoder inom strålbehandling, vilket idag är upp till verksamheten. Direktivet 
påverkar inte i någon större omfattning de organisationsförslag som vi föreslår. 

Företrädarna från SSM betonar att de inte har synpunkter på olika organisationsmodeller. De 
beskriver vidare att det inte finns några myndighetskrav kring vilken yrkesgrupp som arbetar i 
strålbehandlingsrummen men, oavsett yrkesgrupp, krävs utbildning i strålskydd och handhavande 
av strålbehandlingsutrustning. Denna utbildning kan utformas av verksamheten själva men 
utbildningsinsatserna behöver dokumenteras tydligt, då brister är vanligt förekommande vid SSM:s 
kliniska revisioner.  

Ytterligare inlägg från SSM beskrivs under relevanta rubriker senare i rapporten. 

Nuvarande  onkologiska  organisation  
Under 2015 fattades ett politiskt beslut att, i linje med Framtidsplanen i SLL (7), främja 
sammanhållna vårdprocesser inom cancervården. Under 2016 fick Stockholmsregionen en ny aktör 
inom onkologi då Capio S:t Göran startade medicinsk onkologisk verksamhet inom bröst-, 
prostata- och tjock/ändtarmscancer. 1 oktober 2016 kommer Södersjukhuset AB ta över den 
medicinska onkologiska verksamheten på sjukhuset som de senaste 10 åren drivits av Karolinska 
universitetssjukhuset (K). Således blir tre fristående vårdgivare aktiva inom medicinsk onkologi. 
Strålbehandlingsverksamheten undantogs vid tidigare beslut på grund av sin komplexitet för att i 
ett senare skede utredas ytterligare, vilket sker inom ramen för denna utredning.   

Nuvarande  strålbehandlingsorganisation  
Strålbehandlingsverksamheten i regionen drivs för närvarande av Onkologiska kliniken, Karolinska 
universitetssjukhuset (K) och bedrivs i lokaler vid Radiumhemmet (RaH) och Södersjukhuset 
(SöS). Vid RaH finns åtta behandlingsrum för extern strålbehandling samt brachyterapi och 
stereotaktisk behandling. Vid SöS finns fyra behandlingsrum för extern strålbehandling, en 
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konventionell röntgenapparat och ett rum för brachyterapi/seeds behandling. Under senare år har 
flera patientgrupper och därmed behandlingsmetoder flyttats från SöS till RaH. Dessutom har det 
mesta av den förberedande verksamheten samt remisshantering och bokning centraliserats till 
RaH.  

Enligt tidigare beslut kommer verksamheten från RaH flyttas till NKS, där pågår förberedelser för 
verksamhetsstart omfattande åtta behandlingsrum för extern strålbehandling, brachyterapi och 
förberedande verksamhet.  

Rådande beslut angående RaH är att lokalerna ska rivas efter inflyttning till NKS men då 
underkapacitet riskerar uppkomma i regionen har frågan lyfts om det är möjligt att fortsätta 
bedriva verksamhet i delar av de nuvarande strålbehandlingslokalerna.  

 
Figur 1: Strålningsverksamheten idag 

 

Strålbehandlingens olika moment och behandlingsalternativ beskrivs kort i bilaga 5.  

 

FOKUSOMRÅDEN  INOM  UTREDNINGEN    
Inom ramen för utredningen har följande områden studerats och analyserats; jämlik vård, 
tillgänglighet, arbetssätt, patientsäkerhet, kompetensförsörjning, organisation, forskning och 
utveckling, teknik och IT, samt arbetsmiljö. Dessa områden överlappar och påverkar ofta varandra. 
De beskrivs mer ingående nedan utan inbördes rangordning. Vi har analyserat respektive område 
utifrån regionalt, nationellt och i förekommande fall internationellt perspektiv. Analyserna har 
sedan använts i framtagandet av de olika organisationsförslagen (sida 27-40). 
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Jämlik  vård  
Målet för hälso- och sjukvården är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (16) en god hälsa och vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska 
erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, 
funktionshinder, utbildning, social ställning, sexuell läggning eller etnisk och religiös tillhörighet.  

En sammanhållen och strukturerad väg genom vården för alla patienter med cancersjukdom är 
grunden för en god cancervård och syftet med den organisationsförändring som nu genomförs 
inom medicinsk onkologi. De tre vårdgivarna (de onkologiska verksamheterna) förväntas ansvara 
för en sammanhållen vårdkedja men hur strålbehandlingen, som är en integrerad del av det 
onkologiska omhändertagandet, organiseras har stor påverkan på hur sammanhållen vårdkedjan i 
praktiken blir. 

Regionen står inför att under den kommande 10-årsperioden ha lokaler och utrustning med 
skiftande förutsättningar. Att säkerställa en strålbehandlingsorganisation där varje patient 
garanteras en likvärdig behandling som uppfyller samma höga standard oavsett var man får sin 
vård är ett krav. Även ur ett nationellt perspektiv är det av största vikt att det inte finns 
omotiverade skillnader kring ledtider, behandlingsalternativ och/eller bemötande.  

Jämlik vård innebär bland annat om att minska risken för omotiverade skillnader gällande 
bemötande, vård och behandling mellan olika individer och/eller grupper (6). Vi lyfter här några 
utsatta grupper som vården bör ta särskild hänsyn till när det gäller strålbehandling.  

 

”Jag tror inte jag klarar resan och vistelsen borta. Då avstår jag 
hellre behandling.” 

1 

En sådan grupp är patienter boende på Gotland. Dessa patienter strålbehandlas i Stockholm och 
är borta från sina sociala sammanhang under hela strålbehandlingsperioden. Oavsett vilken 
organisationsmodell som beslutas behöver situationen för dessa patienter optimeras. 
Förbättringsarbeten pågår där rutiner för resor, boende och möjlighet till stöd och umgänge 
under strålbehandlingsperioden beaktas. 

 
”Strålningen tar 10 minuter per dag, resterande tid är jag helt 
ensam. Dagarna blir fruktansvärt långa.”  

1 

                                                

 

 

 
1 Citaten är hämtade pågående förbättringsarbete där intervjuer genomförts med patienter boende 
på Gotland, som genomgått strålbehandling i Stockholm.  
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Patienter som remitteras för palliativ strålbehandling är en annan grupp som bör beaktas. Vid 
bristande tillgänglighet beskrivs att gruppen nedprioriteras. Detta kan innebära flera veckors 
onödigt lidande i form av till exempel svåra smärtor, vilket inte är acceptabelt i modern cancervård.  

En tredje utsatt grupp är barn som skall genomgå strålbehandling. Enligt tidigare beslut är 
verksamheten centraliserad till K, Solna och kommer att flyttas över till NKS. Här krävs 
anpassning av lokaler och miljö och särskild kompetens hos inblandade medarbetare.  
Barnperspektivet har särskilt beaktats i planeringen av NKS och inom den onkologiska 
verksamheten finns en grupp som arbetar specifikt med dessa frågor.  

Tillgänglighet  
Prognoser av Socialstyrelsen (17) och Cancerfonden (18) talar för fortsatt ökad cancerincidens och 
prevalens.  Till detta kommer förväntad befolkningsökning i regionen samt att strålbehandling, 
som tidigare beskrivits (2), till viss del är underutnyttjat i Sverige.  

De senaste 1-2 åren har strålbehandlingsverksamheten vid K haft problem med tillgänglighet, 
vilket har resulterat i köer till framför allt palliativ strålbehandling. Både medarbetare och chefer 
beskriver att det periodvis varit väldigt pressat och att väntetider på ca 5-7 veckor förekommit, 
trots omfattande övertidsarbete med extra öppethållande vissa lördagar.  Medarbetarna rapporterar 
att man inte alltid heller lyckas hålla de rekommenderade ledtiderna för kurativ strålbehandling. 
Den främsta orsaken anges vara brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom strålbehandling. 
Därför har 1,5 strålbehandlingsrum hållits stängt sedan sommaren 2015. Detta diskuterats vidare 
under rubriken kompetensförsörjning (sida 19-22) samt arbetssätt (sida 17).  

Flera initiativ har tagits för att öka tillgängligheten. Förutom ökat öppethållande har 
strålbehandlingsenheter i landet kontaktats men oftast beskrivs de ha samma 
tillgänglighetsproblematik och kan därför inte erbjuda patienter från Stockholm-Gotland 
strålbehandling annat än i enstaka fall.  

Tillgång  till  linjäracceleratorer  
Den planerade verksamheten på NKS innebär ingen reell ökning av antalet linjäracceleratorer i 
regionen. Med befolkningsunderlaget i Stockholm-Gotland borde enligt European Society for 
Radiotherapy and Oncology, ESTRO, (10) regionen ha 12.65 linjäracceleratorer 2016. Enligt denna 
beräkningsmodell finns en underkapacitet redan nu med 0.65 linjäraccelerator i regionen.  

Det rapporteras också relativt stora skillnader inom Sverige. Exempelvis har Uppsala-
Örebroregionen, med ett befolkningsunderlag på ca 2 miljoner invånare, 16 acceleratorer (13) 
medan Stockholm-Gotlandregionen med 2,3 miljoner invånare (enligt SCB) tillgång till 12 
acceleratorer. Detta innebär 8 linjäracceleratorer per miljoner invånare (LA/M) för 
Uppsala/Örebro jämfört med 5,2 LA/M för Stockholm-Gotland.  

Den europeiska radioterapiorganisationen, ESTRO beskriver att medianen i Europa för) LA/M är 
5,3 (10), d v s liknande kapacitet som i Stockholm Gotland. I samma studie beskrivs stora 
skillnader mellan länder.  Dessa skillnader beskrivs vara orsakade av faktorer som t.ex. 
cancerincidens, sjukvårdsystem och ekonomi. Generellt har höginkomstländer fler LA/M än 
låginkomstländer. Motsvarande siffra för Sverige är 6,7 LA/M. I tabell 2 beskrivs några av de 
europeiska ländernas tillgång på linjäracceleratorer. 

I en tidigare publikation från 2005 (9) rapporteras att Sverige hade högst antal LA/M bland de 
europeiska länderna. Situation har därefter förändrats och Sverige beskrivs ha en klart lägre tillgång 
av linjäracceleratorer i jämförelse med t.ex. de övriga nordiska länder (10).  



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

13 

Tabell 2. Tillgång på linjäracceleratorer per miljoner invånare (LA/M) enligt Grai et al 2014 (10).  
Land LA/M 

Sverige 6,7 

Norge 8,3 

Finland 8 

Danmark 9,5 

Nederländerna 7.9 

UK 5 

 

 

 

  
Antal  patienter  per  linjäraccelerator  
Tillgång till strålbehandling styrs självklart inte bara av antalet tillgängliga linjäracceleratorer utan 
också i vilken omfattning linjäracceleratorerna utnyttjas. I en internationell publikation (10) 
beskrivs lämpligt målvärde per linjäraccelerator vara ca 460 behandlingsserier per accelerator och år 
(BA/Å). I Sverige beskrivs stor variation mellan olika regioner. Variationerna kan bero på vilka 
typer av strålbehandlingar som utförs men också på arbetssätt, schemaläggning och öppethållande. 
Jämförelser bör därför framförallt göras mellan liknande verksamheter, som t.ex. mellan 
universitetssjukhus som oftast har fler högspecialiserade (mera resurskrävande) behandlingar, 
liknande case-mix och forskning. Det är därför rimligt att anta att universitetssjukhusen har något 
lägre BA/Å i jämförelse med andra strålbehandlingsverksamheter.  Exempelvis beskrivs Uppsala-
Örebro ha ca 373 BA/Å, motsvarande siffra för Stockholm (K, 2015) är 425 och för 
Universitetssjukhuset i Helsingfors (HUCH) rapporterar (2015) 481 BA/Å. Uppsala-Örebro har 
128 000 invånare/linjäraccelerator (13). Motsvarande siffra för Stockholm-Gotlandregionen är 
192 000 invånare/accelerator.  

Det bör uppmärksammas är att trenden går mot färre strålbehandlingstillfällen för stora 
patientgrupper som bröst- och prostatacancer samtidigt som de nya behandlingsteknikerna 
tenderar till att kräva lite längre tid i behandlingsrummet (5). 

 

  
  

Upphandling  och  ersättning  av  strålbehandlingsutrustning  
Upphandling och ersättning av strålbehandlingsutrustning är en komplicerad och tidskrävande 
process. Att byta ut en linjäraccelerator innebär begränsningar i tillgänglighet under flera månader 
då byte, eventuell anpassning av lokaler, installation och inmätning av utrustningen sker.  Både 
medarbetare och chefer från de olika professionerna vid strålbehandlingsverksamheten vid K 
rapporterar att ett flertal upphandlingar och planerade byten inte har genomförts i den takt som 
skulle ha behövts de senaste 10 åren med tanke på den pågående omfattande upphandlingen till 
NKS och SöS. En konsekvens är att flera av linjäracceleratorerna är föråldrade och att 

Med  hänsyn  till  ökning  av  befolkningsunderlag  samt  förväntad  cancerincidens  och  prevalens  
uppskattar  vi  behovet  av  linjäracceleratorer  i  Stockholm-Gotland  till  15-16  acceleratorer  för  år  2025.  

Sverige  har  färre  linjäracceleratorer  per  miljoner  invånare  än  övriga  nordiska  länder.  Stockholm  -  
Gotlandregionen  har  lägre  andel  än  flera  andra  regioner  i  Sverige.  
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verksamheten drabbats av flera planerade och oplanerade stopp för service och byte av kostsamma 
reservdelar.  

Detta är ett välkänt dilemma som delas av många strålbehandlingsverksamheter. Flera experter 
som vi intervjuat beskriver att upphandling och byten av strålbehandlingsutrustning behöver 
säkerställas på ett bättre och mera hållbart sätt framöver, oavsett hur strålbehandlingen organiseras.   

Vid The Netherlands Cancer Institute (NKI) i Amsterdam har man ett väl fungerande system för 
ersättning av utrustning med 10 behandlingsrum med linjäracceleratorer samt ytterligare ett 
behandlingsrum som ständigt används för acceleratorbyten/service. Livslängden för en accelerator 
är ca 10 år men på NKI sker byten ofta tätare pga. att ny teknik/uppgraderingar finns tillgänglig 
från tillverkaren. På detta sätt minimeras risken för tillgänglighetsbrist. Systemet kräver dock 
långvariga avtal med en leverantör.  

Att endast ha utrustning från en tillverkare beskrivs av många experter som ett dilemma, men 
också av vissa som helt nödvändigt för att kunna tillhandahålla en effektiv och säker verksamhet. 
Detta belyses mera ingående under rubriken IT och teknik (sida 26). 

För tillfället (september 2016) pågår upphandlingsprocessen av åtta linjäracceleratorer till NKS 
samt två till strålbehandlingsverksamheten vid Södersjukhuset. Beslut som tagits har överklagats av 
den andra anbudsgivaren. I dagsläget är utfallet därför inte klart.  

Om anbudet från Elekta antas kommer en ny leverantör in. Det innebär stora förändringar i 
regionen vare sig strålbehandlingen organiseras av en eller fler verksamheter. NKS kommer i så fall 
utrustas med åtta Elekta acceleratorer som styrs av onkologiinformationssystemet Mosaiq. På RaH 
kommer de eventuella acceleratorer som fortsättningsvis används vara av märket Varian med 
onkologiinformationssystemet Aria. På Södersjukhuset kommer två Varian/Aria finnas och en 
Elekta/Aria.  

Det kommer innebära en utmaning för den regionala IT-miljön inom strålbehandling och ställa 
större krav än idag på samordning. Oavsett om det blir en eller flera vårdgivare inom 
strålbehandling kommer det vara centralt att IT-miljön säkras i en gemensam organisation.  
 

”Upphandling och byten av strålbehandlingsutrustning behöver säkerställas på 
ett bättre och mera hållbart sätt framöver, oavsett hur strålbehandlingen 
organiseras.”  
     
    – Medicinteknisk ingenjör 

Remisshantering  och  bokning  
Remisshantering och bokning inför strålbehandling är en komplex verksamhet som kräver 
kompetens och god organisationsförmåga. Många moment ska genomföras under 
förberedelsetiden och de flesta av dessa moment behöver utföras i rätt följd utan fördröjning i 
patientflödet (Figur 1). I en bokningsorganisation krävs både medicinsk kompetens, kunskaper 
inom logistik och processinriktat arbetssätt.  

Effekterna av att remisshantering och bokning centraliserats till RaH, för verksamheten på både 
SöS och RaH, beskrivs av medarbetare och chefer på olika sätt. Vissa beskriver fördelar och 
effektivitetsvinster medan andra beskriver att centraliseringen försvårat möjligheten till bra översikt 
och snabba individuella lösningar för enskilda patienter.  
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Dagens bokningsorganisation utgörs av 4,75 specialistutbildade sjuksköterskor som i samråd med 
läkare och en prioriteringsgrupp bokar in remitterade patienter. Det torde finnas utrymme för 
effektiviseringar av denna del av verksamheten.  Några av dessa medarbetare skulle kunna 
bemanna ett strålbehandlingsrum medan bokningar sköttes av personal som inte har 
specialistkompetens inom strålbehandling. Vid andra universitetssjukhus och sjukhus som vi har 
varit i kontakt med utförs dessa arbetsuppgifter huvudsakligen av administrativ personal (se tabell 
3). 

Strålanmälan borde ge god vägledning kring vilka behandlingsmoment som ska bokas och vilken 
tidsprioritet som gäller. I samråd med en specialistsjuksköterske- och/eller läkarresurs skulle 
bokningen kunna fungera med en annan bemanningsprofil. Det är också rimligt att föreslå att 
bokningsfunktionen ansvarar för och kommunicerar alla patientens bokade tider.  Detta för att 
avlasta medarbetarna vid behandlingsrummen där specialistsjuksköterskor avsätter avsevärd tid för 
att förmedla patientens bokade tider.  Kvalitetsarbete internt på kliniken rapporterats ha visat att 
en specialistsjuksköterska per behandlingsrum lägger 15 timmar/vecka på bokningar/ombokningar 
av patienternas tider. Trots detta rapporteras från patientorganisationerna ett missnöje över att 
patienterna har mycket små möjligheter att påverka sina behandlingstider, något som många 
patientföreträdare anger är en väldigt angelägen fråga för att få livspusslet att fungera under den i 
många fall flera veckor långa strålbehandlingsperioden.  

I en organisation där bokningsförfarandet hanterar alla patienters tider kan man förvänta sig 
positiva följdeffekter då överblicken av patientens flöde blir bättre, onödiga missförstånd och 
därmed tidsåtgång minimeras samt att det blir tydligt för patienten vart man vänder sig med 
eventuella önskemål. 

Patientorganisationerna lyfter också att de önskar att verksamheten kan hållas öppet på kvällstid. 
De lyfter drop-in som en möjlig väg att öka patientens eget inflytande. Drop-in tider har testats i 
strålbehandlingsverksamheten i regionen och på flera andra håll i Sverige. Patienterna var i 
huvudsak väldigt nöjda då systemet gav större möjlighet att påverka och anpassa till andra 
aktiviteter. Medarbetare anger att det var relativt få patienter som önskade komma på kvällstid, 
vilket kunde ge ett ojämnt flöde av patienter under dagen.  

Vid HUCH i Helsingfors hålls ett antal strålbehandlingstider obokade för att underlätta bokning 
och tillgänglighet i de fall behandlingen bedöms behöva påbörjas snabbt. Vid 
strålbehandlingsverksamheten inom K införs nu också en liknande modell med obokade tider som 
också är en förutsättning vid införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF). Förhoppningsvis 
faller detta väl ut då tillgänglig statistik på olika patientflöden oftast är tillförlitlig och utgör en god 
grund för planering. Både i Amsterdam (NKI) och Helsingfors (HUCH) beskrivs effektiva 
processer med optimalt resursutnyttjande kring remisshantering och bokning. På båda ställena 
hanteras remisser och bokningar gemensamt för hela verksamheten och sköts av medicinska 
sekreterare/administratörer i nära samarbete med någon av strålbehandlingsläkarna (för 
bedömning och medicinska prioriteringar). Från Amsterdam beskrivs hur dessa läkare har veckovis 
medicinskt ansvar för prioriteringar och remissbedömning. Detta sker genom kort daglig dialog 
mellan läkare och administratörer. Tillsammans hittar man lösningar så att beslutade ledtider alltid 
kan hållas. Nederländerna har nationellt fastställda riktlinjer kring ledtider. För palliativa 
behandlingar skall start av strålbehandling ske inom en vecka. För kurativa patienter skall 
strålbehandling startas inom tre veckor (målvärde för 80 % av patienterna). Uppföljning sker 
regelbundet för att garantera att dessa ledtider hålls. 
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Tabell 3: Bokningsresurser vid strålbehandlingsverksamhet, en översikt 
 

Strålbehandlingsenhet Antal 
medarbetare 

Personalkategori/er Antal 

behandling
srum 

Kommentar 

Stockholm 4,75 Sjuksköterskor med 
utbildning inom 
strålbehandling 

12 En sjuksköterska 
sköter bokningar för 
protonbehandlingen, 
som sker i Uppsala  

Skåne 4,5 Administratör/sekreterare 12  

Göteborg 3,2 Administratör/sekreterare 
(2.0) samt 1.2 sjuksköterska 

8  

Umeå 1 Sjuksköterska 4 En medarbetare 
sköter all bokning (ca 
2000 patienter/år) 

Linköping 1 Sjuksköterska med ledande 
befattning (har utbildning 
inom strålbehandling) 

4 Patienter till 
brachyterapi kallas av 
särskild personal. 
Inneliggande 
patienter bokas in av 
samordnare inom 
slutenvården. 

NKI, Amsterdam 2,5 Administratör/sekreterare 11 Seniora läkare har 
veckovis ansvar för 
dialog med 
bokningspersonal. 
Nationellt reglerade 
ledtider. Max 1 
veckas väntan för 
palliativa 
behandlingar.  

HUCH, Helsingfors * Administratör/sekreterare 10 * Ingen dedikerad 
personal för bokning 
av strålbehandling. 
Sköte av medicinska 
sekreterare som 
samtidigt har andra 
sysslor 

Docrates, Helsingfors * Administratör/sekreterare 
samt respektive patients 
kontaktsjuksköterska 

2 * Ingen dedikerad 
personal för bokning 
av strålbehandling. 
Sköte av medicinska 
sekreterare som 
samtidigt har andra 
sysslor 

     

Arbetssätt    
Ett optimalt arbete inom strålbehandlingsverksamheten är, som tidigare beskrivits, ett utvecklat 
teamarbete där flera yrkesgrupper arbetar tillsammans och bidrar med olika kompetenser (12, 19). 
Läkare har det medicinska ansvaret genom strålbehandlingsprocessen medan sjukhusfysiker är 
experter på strålning och ansvarar för strålskydd mot patienter och personal. Sjuksköterskor 
genomför förberedelser, planerar och utför själva strålbehandlingen samt ansvarar för 
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omvårdnaden av patienterna. De medicintekniska ingenjörerna ansvarar för service och underhåll 
av utrustning och IT. Dessutom finns enstaka undersköterskor som utför vissa administrativa 
uppgifter samt viss basal omvårdnad.  

I  strålbehandlingsrum  
I respektive strålbehandlingsrum arbetar idag fyra sjuksköterskor när alla är i tjänst. De ansvarar för 
att genomföra behandlingen och handhavandet av strålbehandlingsutrustningen samt koordinerar 
vården kring patienten. Arbetet karaktäriseras av korta möten med ca 30 patienter under en 
arbetsdag. Sjuksköterskorna arbetar självständigt men i tät dialog med läkare för medicinska frågor 
samt med sjukhusfysiker kring strålningsrelaterade frågor. Sjuksköterskorna har oftast 
specialistutbildning inom onkologisk vård inklusive strålbehandling alternativt har kompetens som 
röntgensjuksköterska. 

Vid universitetssjukhuset i Linköping har ett nytt arbetssätt implementerats. Tre 
specialistsjuksköterskor arbetar tillsammans med en undersköterska i varje strålbehandlingsrum. 
Många medarbetare var tveksamma till denna förändring men det rapporteras nu fungera mycket 
väl. Arbetssättet följer kraven från SSM då samtliga medarbetare har dokumenterad utbildning i 
handhavande av strålbehandlingsutrustning samt strålskydd. Dock skall betonas att 
specialistsjuksköterskornas kompetens inte kan ersättas av annan yrkesgrupp. Vår bestämda 
uppfattning är att specifik omvårdnadskompetens samt goda kunskaper inom strålbehandling krävs 
för god och säker cancervård. Arbetsmetoden som används i Linköping ser vi som en effektiv 
modell som skulle kunna öka tillgängligheten till strålbehandling med bibehållen kompetens då 
specialistsjuksköterskorna fortsätter att utföra själva strålbehandlingsmomenten och den specifika 
omvårdnaden medan undersköterskorna utför basal omvårdnad, vissa tekniska moment samt 
iordningsställer och stänger ner behandlingsrummet i början och slutet av arbetspasset. 

Öppettider  och  arbetstider  
Förändrade öppettider och schemaläggning är en annan möjlighet att påverka tillgängligheten. 
Under våren och hösten 2016 har strålbehandlingsverksamheten vid K utökat öppettiderna på 
kvällar och helger för att öka tillgängligheten. De ökade öppethållandet har organiserats som 
övertidsarbete. Lösningen är dyr och ur arbetsmiljösynpunkt inte hållbar i längden.  Det finns en 
risk att medarbetare som är motiverade till övertidsarbete, gör detta i för stor utsträckning, vilket 
kan ge följdeffekter som utmattning och sjukdom. Vårdförbundet uttrycker stark oro och kritik 
över det omfattande övertidsarbetet och att lösningen inte används endast under kortare perioder 
med särskilt hög arbetsbelastning. 

På universitetskliniken HUCH i Helsingfors med tio linjäracceleratorer finns olika öppettider (kl 8-
16 eller 8-20). På ett relativt enkelt sätt ökas eller minskas behandlingskapaciteten beroende på hur 
många behandlingsrum som har utökat öppethållande. För att möjliggöra detta arbetar alla 
yrkesgrupper skift, även läkarna. Man har också en välreglerad övertidspolicy som endast används 
vid exceptionell belastning och utnyttjas mycket sparsamt. Ibland inte ens en gång om året. 
Erfarenheten hos klinikledningen i Helsingfors är att schemaläggningen utgör ett mycket effektivt 
verktyg i produktionsplaneringen. 
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Tabell 4: Behandlingspersonal i strålbehandlingsrummen, en översikt 
 

Strålbehandlingsenhet Antal 
medarbetare/ 

behandlingsrum 

Personalkategori/er Öppettider Antal 
patienter
/ dag* 

Kommentar 

Stockholm 4 Alla sjuksköterskor med 
utbildning inom 
strålbehandling samt 
enstaka 
radiofysikstuderande 
som sommarvikarier   

7:00–15:30 30 Öppettider 
anpassas i viss 
mån efter behov. 
Perioder av hög 
produktion 
hanteras med 
övertidsarbete.  

Skåne 3,8 Sjuksköterskor med 
utbildning inom 
strålbehandling samt 
enstaka 
radiofysikstuderande 
som sommarvikarier 

7:45–16:30 25-40  

Göteborg 4 Sjuksköterskor med 
utbildning inom 
strålbehandling 

7:30–16:15 25-30  

Umeå 4 Sjuksköterskor med 
utbildning inom 
strålbehandling  

7:30–16:15 25-40  

Linköping 4 Tre sjuksköterskor med 
utbildning inom 
strålbehandling samt en 
undersköterska per 
behandlingsrum 

7:00–16:30 25-32  

NKI, Amsterdam 3-4 Radio Therapy 
Technicians** 

7:30–18:00 40 Öppettider 
anpassas efter 
behov. Perioder 
av hög 
produktion 
hanteras 
regelbundet med 
övertidsarbete 

HUCH, Helsingfors 3 (öppet 08:00-
16:00) 

5 (öppet 08:00-
20:00) 

Radio Therapy 
Technicians** 

08:00-20:00 4-5 pat/h Antal 
behandlingsrum 
med två skift 
(öppet 08:00-
20:00) anpassas 
efter behov. 
Behövs 
ytterligare 
tillgänglighet 
regleras det med 
övertid i extrema 
situationer.   

Docrates, Helsingfors 2 Sjuksköterskor med 
utbildning inom 
strålbehandling 

08:00-16:00 20-30 Perioder av hög 
produktion 
hanteras med 
övertidsarbete. 

      

*Vid normalt öppethållande 
**Yrkesgrupp med tre års tekniks högskoleutbildning. Finns ingen exakt motsvarighet i Sverige.  
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Patientsäkerhet  
Patientsäkerhet är fundamental inom all hälso-och sjukvård men av särskilt stor vikt i en 
högriskmiljö som strålbehandlingsverksamheten, där misstag kan leda till katastrofala konsekvenser 
(12). SSM betonar att chefer och ledare har ett stort ansvar att skapa en säkerhetskultur där alla 
medarbetare känner att de bidrar till verksamheten och att både patienter och medarbetare känner 
sig bekväma att lyfta frågor kring säkerhet utan att riskera reprimander.  

Både medarbetare och chefer som vi har intervjuat lyfter frågor kring patientsäkerhet, för den 
nuvarande organisationen och kring olika förslag kring framtida organisation. Starka åsikter 
framkommer där både fördelar och nackdelar gällande patientsäkerhet med en gemensam 
strålbehandlingsorganisation lyfts fram. De fördelar som beskrivs med centralisering är ökad 
möjlighet till standardiserade rutiner och minskad sårbarhet. De nackdelar som beskrivs rör 
bristande kommunikation kring beslut och rutiner, i synnerhet med olika infrastruktur, organisation 
och kulturer som kan ses mellan SöS och K. 

Flera medarbetare vid strålbehandlingsverksamheten på SöS ger uttryck för att arbetet idag inte är 
sammanhållet trots den gemensamma organisationen, vilket beskrivs ha negativa konsekvenser för 
patientsäkerheten. Man menar att en förutsättning för att hålla en hög patientsäkerhet är att 
inneliggande cancerpatienter vid ett sjukhus inte ska behöva resa dagligen och få strålbehandling 
vid ett annat sjukhus. Här beskrivs hur en svårt sjuk patient med generaliserad cancersjukdom och 
hjärnmetastaser får ett epileptiskt anfall i taxin mellan sjukhusen.  

Några medarbetare beskriver hur organisationen har en negativ effekt på både kontinuitet, säkerhet 
och ansvar. Trots nuvarande gemensamma organisation genomförs i vissa fall förberedelser för 
behandling vid den ena enheten och själva behandlingen på den andra, vilket medför att flera team 
blir inblandad i en patients behandling. Läkarna inom verksamheten på SöS uppfattar att deras 
medicinska beslut ibland överprövas av kollegor på RaH och att det framkommer först när 
behandlingen är given. 

Kompetensförsörjning  
Effektivt teamarbete med multiprofessionell samverkan är av stor betydelse inom all vård, inte 
minst inom strålbehandling då olika kompetenser krävs för att kunna leverera en säker, 
personcentrerad vård till bästa tänkbara kvalitet. Som redan beskrivits, krävs specifika kompetenser 
inom onkologi, strålfysik, omvårdnad och medicinsk teknik. Genom åren har det förekommit brist 
inom samtliga kompetensområden, vilket bland annat resulterat i köer till strålbehandling, oavsett 
vilken av yrkesgrupperna det gäller. Därför behövs ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjningen.  

Detta innebär dock inte att strålbehandlingsteamets arbete inte kan effektiviseras inom nuvarande 
resurser. Vår bedömning är att det finns utrymme för så kallad task-shifting utan att kvalitet och 
säkerhet påverkas negativt. Nya arbetssätt (sida 17), förbättrad organisation kring bokning och 
remisshantering (sida 14-17) samt införande av nya kompetenser (sida 21) behöver genomföras 
oberoende av vilket organisationsförslag som beslutas.  

Just nu råder brist på specialistsjuksköterskor inom onkologi och radioterapi och det rapporteras 
att ca 19 tjänster är vakanta (våren 2016) inom strålbehandlingsverksamheten vid K. För övriga 
yrkesgrupper rapporteras i princip inga vakanta tjänster. Detta innebär dock inte att tillgången på 
specialistläkare, sjukhusfysiker och medicintekniska ingenjörer inom strålbehandlingen i regionen 

Arbetsätten  behöver  ses  över  för  att  kunna  effektivisera  strålbehandlingsverksamheten  och  öka  
tillgängligheten.  
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är tryggad framöver. Utan långsiktigt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete ses snart 
brister inom fler yrkesgrupper, som alla har lång utbildning och inskolningsperiod.  

Av alla centrala frågor för framtidens strålbehandling torde kompetensförsörjning vara den mest 
centrala. I en oerhört kunskapstung verksamhet med snabb utveckling i ett avancerat möte mellan 
vård och teknik är människan, dess kompetens och förmåga till samverkan viktigast. 

 

”Lyckas man inte kompetensförsörja nästa generations medarbetare 
har man inte rätt organisation!” 
      – Chef 

Sjuksköterskor  
Att inte samtliga linjäracceleratorer kan hållas i drift idag beror till stor del på den utbredda bristen 
på specialistsjuksköterskor med strålbehandlingskompetens. Utbildningssatsningar pågår och 
intresset har varit förhållandevis stort.  Tiden från påbörjade studier till självständigt arbetande 
specialistsjuksköterska är lång, vilket gör att det inte finns någon snabb lösning. Ett problem som 
försvårar utbildningssatsningarna är den låga ersättningsnivån (15 000 kr/mån) som också beskrivs i 
den Nationella kompetensförsörjningsplanen(20).  

Något anmärkningsvärt kan tyckas är att en stor majoritet av de vakanta tjänsterna är vid 
strålbehandlingsrummen. Vid den relativt omfattande förberedande verksamheten beskrivs 
verksamheten välbemannad, även på sjuksköterskesidan. Här torde viss omfördelning kunna öka 
tillgängligheten.  

Strålbehandlingsverksamheten vid K har utfört en kartläggning av arbetsuppgifter för sjuksköterskor 
på strålbehandlingsrum och konstaterat att utrymme för task-shifting finns. Konkreta förslag 
gällande task-shifting beskrivs under arbetssätt (sida 17) samt nya kompetenser (sida 21).  

I den Nationella kompetensförsörjningsplanen för cancervården (20) beskrivs vikten av att utveckla 
tydliga karriärvägar för sjuksköterskor efter specialistkompetens samt inom forskning då det 
underlättar rekrytering och kompetensförsörjning på alla nivåer. 

Läkare  
Samtliga budgeterade tjänster för läkare inom strålbehandling anges vara bemannade. Dock är den 
läkargrupp som i princip uteslutande arbetar inom strålbehandling liten. Det medför att 
förutsättningarna snabbt kan ändras om någon specialistläkare lämnar verksamheten. De flesta har 
sin anställning knuten till en diagnosspecifik sektion, där man har helhetsansvar för sina patienters 
icke kirurgiska cancerbehandling. I de fall det blir aktuellt med strålbehandling ansvarar läkaren för 
inritning av det aktuella targetområdet och godkänner i samråd med sjukhusfysiker 
strålbehandlingsplanen. Behovet av specialiserad kompetens inom strålbehandling tenderar att öka 
med tilltagande teknisk komplexitet, därför kan tillgången på denna kompetens bedömas som sårbar.  

Från nationellt håll inom läkarprofessionen, Svensk onkologisk förening (SOF) och 
verksamhetschefsgruppen inom onkologi, har oro uttryckts gällande vilken påverkan regionens 
omorganisation får gällande den onkologiska specialiteten. I de flesta länder i Europa är den icke 
kirurgiska cancervården uppdelad inom två medicinska specialiteteter, medicinsk onkologi och 
strålbehandling. Det finns ett starkt motstånd mot den uppdelningen i de nordiska länderna. Att 
hålla ihop det medicinska ansvaret mellan dessa två områden anses oerhört viktigt för den svenska 
cancervården. Därför behöver läkare på olika nivåer ges möjlighet att både får utbildning och 
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tjänstgöra inom båda områdena för att upprätthålla en hög medicinsk kompetens. Den arbetsgivare 
som har möjlighet att erbjuda en sammanhållen ST-utbildning med både inriktning på medicinsk 
onkologi och strålbehandling kommer troligtvis ha lättare att rekrytera studenter. 

Sjukhusfysiker  
I nuläget är tillgången på sjukhusfysiker i regionen god. Inom verksamheten har man under de 
senaste åren arbetat aktivt med kompetensförsörjning. Bland annat har ett traineeprogram etablerats 
som anges ge nyrekryterade sjukhusfysiker en bredare kompetens och bättre förståelse för 
verksamheten. I intervjuerna framkom att man arbetat aktivt med att öka möjligheten för 
sjukhusfysik att bedriva forskning och att man har en årlig plan där forskningstid schemaläggs utan 
att påverka tillgängligheten. 

Medicinteknisk  ingenjör  
Alla budgeterade tjänster för medicintekniska ingenjörer inom strålbehandling vid K anges vara 
tillsatta. Det finns således ingen uttalad brist men ingenjörerna utgörs också av en mindre grupp. 
Deras kompetens är oerhört viktig för att verksamheten skall fungera, vara effektiv och utvecklas. 
De medicintekniska ingenjörerna ansvarar för service och underhåll för både den avancerade 
strålbehandlingsutrustningen och den för verksamheten väldigt specifika IT-miljön. De 
medicintekniska ingenjörerna behöver arbeta nära övriga yrkesgrupper i teamet för att optimera 
patientflödet och upprätthålla tillgängligheten. Deras kompetens är också nödvändig i 
upphandlingsarbetet av ny utrustning Det är därför av största vikt att agera proaktivt för att säkra 
och utveckla kompetensen och ta höjd för behovet av dimensionsökning i verksamheten. 

Nya  kompetenser  
De senaste årens tilltagande brist på specialistutbildade sjuksköterskor till strålbehandling har 
aktualiserat frågan om task-shifting2. Nedan beskrivs tre förslag på task-shifting, där en av fyra 
specialistsjuksköterskor per strålbehandlingsrum kan ersättas av tre andra yrkesgrupper. 

1.   Strålbehandlingsverksamheten vid K har genomfört försök med att ersätta en av 
specialistsjuksköterskorna som arbetar i strålbehandlingsrummen med en sjukhusfysikerstudent 
som är under slutet av sin utbildning eller en nyutexaminerad men icke legitimerad fysiker. 
Denna fysiker utför de tekniska arbetsuppgifterna. Många har gett uttryck för att försöket varit 
lyckat men att justeringar behöver göras för att organisationsförändringen ska kunna 
implementeras fullt ut.  
 

2.   Ett annat förslag är att ersätta en sjuksköterska med en tekniker med gymnasiekompetens och 
tilläggsutbildning. Teknikern kan exempel ha ansvar för att starta upp ut utrustningen i början 
av skiftet, utföra tekniska kontroller samt iordningställa behandlingsrummet före och efter 
patienternas behandlingar. På detta sätt skulle sjuksköterskornas arbetstid i större utsträckning 

                                                

 

 

 
2 Task-shifting innebär omfördelning av arbetsuppgifter där fokus läggs på att samtliga 
medarbetare ska arbeta på toppen av sin kompetens och att yrkesgrupper med kortare utbildning 
kan ges ett kompetenslyft för att överta och därmed avlasta en pressad yrkesgrupp eller där brist på 
arbetstagare finns. 



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

22 

kunna fokusera på det direkta patientarbetet och resurser skulle frigöras för att bemanna fler 
strålbehandlingsrum. 

 
3.   Vid universitetssjukhuset i Linköping bemannas respektive strålbehandlingsrum med tre 

sjuksköterskor och en undersköterska. Arbetssättet beskrivs som välfungerande och effektivt. 
Dock fanns många farhågor inledningsvis och man betonar att tydliga arbetsbeskrivningar som 
innefattar arbets- och ansvarsfördelning är helt nödvändiga. Även denna yrkesgrupp behöver 
tilläggsutbildning för att arbetssättet ska kunna fungera. 

För samtliga tre förslag krävs god planering och utrymme för utbildningsinsatser. En fördel kan 
vara att kombinera de tre förslagen för att minska sårbarheten ytterligare. 

I samband med det nationella införandet av Standardiserade vårdförlopp (SVF) införs nya tjänster 
som så kallade koordinatorer. Detta är en ny roll som syftar till att vara vårdens koordineringsstöd 
för patientens väg under utredning och behandling.  Inom strålbehandlingsverksamheten vid K är 
fyra koordinatorstjänster nyligen tillsatta. Förhoppningen är bland annat att rollen ska frigöra tid 
för sjuksköterskor att fokusera på det direkta patientarbetet. Läs om projektet på RCC i 
samverkans hemsida. 

 

”Det behövs mer omvårdnad för att göra sjuksköterskejobben 
attraktivare, allting kan inte bygga på löpandebandprincipen.  
     – Sjuksköterska 

Organisation  
Flera medarbetare beskriver att det är viktigare att arbeta med frågor som arbetssätt, arbetsmiljö, 
inflytande och autonomi i teamen oavsett vilken organisationsmodell som beslutas. Dagens 
organisation med stordrift beskrivs både positivt och negativt. En chef beskriver fördelar med 
stordrift som gör att bättre medicinska bedömningar kan göras och att risken minskar för att lokala 
intressen styr. Medarbetare menar å andra sidan att stordriften ger längre beslutsvägar samt en 
suboptimal och trögarbetad patientprocess som inte gynnar någon. 

Ledning  
Det har varit stor rotation på verksamhetschefer inom den onkologiska verksamheten vid K de 
senaste 10 åren. Dessutom har många chefsbyten skett på andra nivåer inom både onkologi och 
sjukhusfysik. Många medarbetare ger uttryck för att dessa frekventa chefsbyten har varit 
kontraproduktiva. Det faktum att verksamheten leds av två kliniker innebär också att medarbetare i 
samma team arbetar mot olika verksamhetsplaner och med olika ledning.  

Chefer och ledare vid både sjukhusfysik och den onkologiska verksamheten beskriver att det finns 
ett väl etablerat och fungerande samarbete dem emellan. Medarbetarna inom båda verksamheterna 
beskriver en delvis annan bild. Personal vid båda klinikerna efterfrågar kortare beslutsvägar. 
Svårigheter att nå ut med internkommunikation kring beslutade förändringar och rutiner beskrivs 
av samtliga yrkesgrupper. Det är särskilt allvarligt inom högriskområden som strålbehandling. 
Detta betonas av SSM med krav från myndigheten på strålbehandlingsverksamheter att ha 
ledningssystem som främjar en hög säkerhetskultur. 
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Några medarbetare påtalar också att deras chefer är pressade. Ett exempel som lyfts är att ledare 
och chefer i allt mindre omfattning sägs prioritera att delta i nationella nätverk kring t.ex. testbädd 
och vårdchefsråd, vilket bidrar till en känsla av kraftlöshet inom organisationen.  

 

”Riktlinjer finns, men de efterlevs inte och förändringar kommuniceras 
inte.” 
             – Läkare 

Människa  –  teknik  –  organisation  (MTO)  
Enligt SSM förväntas dagens och framtidens strålbehandlingsverksamheter vara organiserade och 
drivna enligt MTO (21). Metoden skapar miljöer anpassade till människor genom att utveckla och 
tillämpa tekniska och organisatoriska lösningar. Genom att öka kunskaper, förändra attityder och 
styrande dokument skapas ett strukturerat och organiserat säkerhetsarbete väl inkorporerat i 
linjeorganisationen. Dock finns inget formellt krav på MTO-kompetens från SSM.  

 
Figur 2: MTO-Människa-teknik-organisation 

 

 

  
Lokaler  

För att bedriva strålbehandling krävs speciellt anpassade lokaler. En säker miljö skapas genom 
strålskyddade lokaler så att risken att personer oavsiktligt bestrålas minimeras. Vid byte av 
linjäraccelerator behöver ofta ombyggnation och anpassning ske. 

Södersjukhuset är mitt uppe i en omfattande ombyggnation där strålbehandlingen berörs i stor 
utsträckning. Samtidigt pågår byte av två linjäracceleratorer. Situationen är komplex och kommer 
innebära omfattande driftstörningar under cirka 18 månader. Delvis löses situationen med att 
personal från SöS-siten bemannar det strålbehandlingsrum på RaH som varit stängt på grund av 
personalbrist. Efter ombyggnaden kommer SöS-siten ha tre nya eller relativt nya acceleratorer, en 
äldre accelerator och funktionella lokaler. 

Inflyttningen av strålbehandlingsverksamheten vid RaH till NKS är planerad till hösten 2017. 
Lokaler och samtlig utrustning kommer då vara ny och anpassad till den planerade verksamheten. 

  Organisation   Teknik  

 

Människa  

MTO  
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I planeringen har avsikten varit att avsluta verksamheten i den gamla RaH byggnaden och att de 
åtta strålbehandlingsrummen med acceleratorer ska avvecklas.  Flera av dessa linjäracceleratorer är 
ålderstigna. Det är svårt att uppskatta hur stor del av utrustningen som vid behov skulle kunna 
fortsätta användas i en optimal klinisk drift, men enligt de flesta insatta inom området kan 3 – 4 
acceleratorer användas i ytterligare fem år. Uppskattningen är baserad på intervjuer med experter 
inom medicinsk teknik, radiofysik och onkologi inom verksamheten på Karolinska. Strålskyddet 
bedöms som adekvat och det skulle i princip inte krävas några ombyggnationer. Med hänvisning 
till de internationella rekommendationerna och med beaktande av befolkningstillväxten med en 
ökande cancerincidens vore det av stor betydelse om delar av den nuvarande 
strålbehandlingsverksamheten vid RaH kunde fortsätta i klinisk drift. Detta ska ses som en lösning 
under en begränsad period då den möjliggör en välbehövlig och relativt snabb kapacitetstillgång. 

Under den närmaste tioårsperioden beräknas en ny-/utbyggnad av den regionala 
strålbehandlingsverksamheten vara nödvändig för att möta befolkningstillväxt och ett ökat behov 
av strålbehandling av alltfler patienter. Lokalisationen av denna resurs bör beakta behovet av 
sammanhållna patientflöden och tillgång till optimal kompetens. 

Forskning  och  utveckling  
Forskning och utveckling ingår i universitetssjukvårdens uppdrag. I den regionala cancerplanen (6) 
beskrivs målet vara att alla cancerpatienter som önskar skall ges möjlighet att delta i 
forskningsprojekt för att bidra till förbättringar i både dagens och framtidens cancervård. 
Universiteten och FoU-enheterna har nyckelroller med ansvar för forskningen inom de olika 
vårdprofessionerna.  

I en verksamhet där alla yrkeskategorier ges möjlighet till forskning och utveckling stärks 
verksamhetens konkurrenskraft och utvecklingen främjas (bilaga 2). Att möjliggöra forskning för 
den enskilde anställde kan vara avgörande för en anställnings attraktionskraft, både för rekrytering 
och för att behålla befintlig personal. I flera nationella rapporter (18, 20) betonas att 
vårdorganisationerna och universiteten behöver inrätta bättre karriärmöjligheter och lönestrukturer 
som lockar till forskning. Företrädare för verksamheten på NKI i Amsterdam betonar att i den 
regionala konkurrensen kring arbetskraften mellan NKI och en annan vårdgivare, är det de goda 
förutsättningarna till forskning som är NKIs starkaste rekryteringsfördel. 

Det råder stor samstämmighet bland intervjuade medarbetare och chefer, både kliniskt verksamma 
och forskare, att forskning och utveckling brister inom nuvarande strålbehandlingsorganisation vid 
K. Samtidigt som den nuvarande gemensamma organisationen beskrivs ha goda förutsättningar för 
forskning läggs fokus helt och hållet på klinisk verksamhet. Flera experter uttrycker att man 
hamnat på efterkälken på grund av högt patientinflöde och bristande resurser, vilket också tydligt 
återspeglas i det relativt begränsade antal publicerade vetenskapliga arbeten inom strålbehandling 
under de senaste åren. 

Medarbetare från samtliga professioner uttrycker stor frustration över att inte kunna bidra till FoU, 
vilket är en viktig del av att förbättra cancervården. Detta beskrivs påverka rekrytering och 
personalomsättning på ett negativt sätt. Det är en utmaning att integrera forskning med övrigt 
kliniskt arbete och att få det att fungera optimalt. Den avsaknad av ett strategiskt FoU-arbete och 
senior forskningsledning som idag råder rapporteras försvåra rekrytering och bidrar till en känsla 
hos personalen av att endast ”produktion” värdesätts. Den yrkesgrupp som i viss mån verkar ha 
lyckats skapa förutsättning för forskning är sjukhusfysikerna. Det finns en FOU-policy och man 
beskriver hur forskningstid planeras noggrant och långsiktigt samt att årliga prioriteringar görs, 
dock verkar inte den linjäraccelerator som är avsedd för FoU användas för ändamålet.  
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Medarbetare från strålbehandlingsverksamheten vid SöS rapporterar att patienter i större 
utsträckning väljer att avstå från att ingå i klinisk forskning. Orsaken anges vara att man i vissa fall 
behöver byta sjukhus och ansvarig behandlare då onkologiska forskningsresurser centrerats till 
RaH.  

En kartläggning i september (via KIB) av publicerade vetenskapliga arbeten med fokus på 
strålbehandling (2011-2016) speglar det chefer och medarbetare rapporterar från verksamheten 
inom K. Det finns visserligen ett antal publikationer men en förhållandevis stor andel av dessa är 
nationella eller regionala samarbeten där strålbehandling endast utgör en mindre del. I jämförelse 
publicerar NKI i Amsterdam klart fler arbeten och både NKI och HUCH i Helsingfors publicerar 
större andel studier med strålbehandling som huvudfokus.  

Ledningen på NKI har framgångsrikt satt höga och tydliga mål för forskningsarbetet. Det anges 
vara en viktig faktor för både ekonomi och rekrytering att man producerar forskning av hög kvalité 
för man ”lever på sitt goda rykte”. En återspegling av det ses i det höga antalet vetenskapliga 
publikationer. 

Den linjäraccelerator av märket Elekta som installerades vid strålbehandlingsverksamheten på SöS 
2014 är kopplad till ett FoU-avtal med Innovationsplatsen på K (se även bilaga 5). Avtalet är 3-
årigt och innebär att utrustningen skall användas för forskning och utveckling (50 %) samt klinisk 
verksamhet (50 %). Stor samstämmighet råder hos de intervjuade att ingen forskning bedrivs och 
endast enstaka patienter behandlas på denna utrustning. Det har varit svårt att få tydliga svar på 
orsakerna till varför denna moderna utrustning används i så liten omfattning. Ett problem är att 
utrustningen inte kommer från samma leverantör som övrig strålbehandlingsutrustning vilket 
beskrivs begränsa användningsområdet. En orsak verkar också vara det uttalade missnöje som 
råder bland chefer och medarbetare där man anser att det var ett felaktigt beslut att installera 
acceleratorn som inte är kompatibel med övrig utrustning. 

Från NKI i Amsterdam beskrivs liknande utmaningar med att integrera forskning och kliniskt 
arbete men man prioriterar forskningen högt och samtliga yrkesgrupper bedriver forskning. Där 
finns också en linjäraccelerator avsatt för forskningsstudier. Den finansieras med liknande avtal 
som FoU- acceleratorn inom strålbehandlingen vid K av företaget Elekta. Utrustningen används i 
huvudsak för kliniska prövningar men två timmar per dag för övrig klinisk verksamhet.  

Flera medarbetare och chefer inom strålbehandlingsverksamheten vid K beskriver att ny teknik 
och nya metoder finns i verksamheten men används inte eller i endast begränsad omfattning. Ett 
exempel är så kallad gating (22).  Både metodutveckling och implementeringsarbete rapporteras 
brista. Många ger exempel på att utvärderingar av befintlig verksamhet ofta saknas, vilket 
rapporteras försvåra bedömningen av verksamheten och vilka resultat som uppnås. 

Simuleringarna gjorda i verktyget System Dynamics (bilaga 2) visar hur kvalitativa aspekter av 
beteende väsentligt kan påverka prestandan hos ett system eller en organisation (15). Metoden 
belyser de viktiga kopplingarna mellan variabler som påverkar beteenden i systemet och 
åskådliggör hur konkurrens positivt kan påverka forskning och utveckling inom 
strålbehandlingsverksamheten. För att nå positiva effekter i form av förbättrad vårdkvalitet 
behöver flera organisationer avsätta likvärdigt med tid för forskning och utveckling så att en 
konkurrenssituation uppstår. I det fall endast en organisation har uppdrag för forskning riskerar 
det att minska effektiviteten. 
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”Vi behöver få tid att sammanställa våra resultat.  
Hur bra är vi?”   

                                                                            – Chef 

Teknik  och  IT  
Utmaningarna med att ha en välfungerande IT-miljö i en komplex och djupt specialiserad 
verksamhet är många. För att säkerställa att verksamheten har den spetskompetens som behövs 
krävs långsiktighet och ständig utveckling. Det rapporteras från verksamheten vid K att stor del av 
de medicintekniska ingenjörernas arbete går till att göra akuta insatser som uppstår på grund av en 
åldrad maskinpark, dåligt integrerade system och högt produktionstempo.  

Med resultatet från den nya upphandlingen där regionen kan komma att byta varumärke på 
linjäracceleratorerna kommer ytterligare en dimension läggas till komplexiteten i att uppnå en säker 
och funktionell IT-miljö. Positivt är att Helsingfors (HUCH) relativt nyligen lyckats integrera IT-
miljön för sina båda varumärken för linjeacceleratorer, Varian och Elekta. Den gemensamma IT-
plattformen beskrivs som funktionell men kräver att vissa moment utförs manuellt. Hur 
integreringen fungerar efter kommande uppgraderingar av något av systemen är i nuläget oklart.  

Oberoende av vilka organisatoriska lösningar Stockholm kommer ha i framtiden är arbetet med att 
forma en effektiv IT-plattform central för att säkerställa tillgänglighet och säkra flöden.  

 

”Det är ofta IT-problem som orsakar oplanerade produktionsstopp, 
snarare än själva strålbehandlings-utrustningen.” 
    
    – Medicinteknisk ingenjör 

Arbetsmiljö  
Många medarbetare inom strålbehandlingen vid K beskriver en stark gemenskap i teamen trots 
olika verksamhetstillhörigheter (onkologi respektive sjukhusfysik). En återkommande uppfattning 
hos de intervjuade är att verksamheten idag har allt för starkt produktionsfokus på bekostnad av 
FoU, vilket har negativa konsekvenser på arbetsmiljön och medarbetares möjlighet att påverka och 
utvecklas. Arbetsbelastningen rapporteras ha ökat kraftigt de senaste åren, främst beroende på 
personalbrist men även uppfattar man ett tungt handledaruppdrag för studenter i en redan pressad 
verksamhet. Den ansträngda arbetsmiljön beskriven av medarbetare både på SöS och på RaH ses 
också i den årliga medarbetarundersökningen. Där rapporteras också ett svagt förtroende för 
ledningen. 

 

”Det blir så polisiärt! Vi ska kontrollera varandra, men det borde 
inte vara så. Alla borde ha kompetens – annars utbildning!”
     
                       – Sjukhusfysiker 
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Vid strålbehandlingsverksamheten på SöS finns känslan av att den verksamheten utarmas och att 
intresset från ledningen för RaH och K är svalt. För att fungera mer effektivt, förkorta beslutsvägar 
och få en bättre samverkan önskar man en större närvaro av berörda chefer. Liknande erfarenheter 
rapporteras från Västra Götaland, från den mindre strålbehandlingsverksamheten i Borås. Ett 
flertal stora förändringar har genomförts de senaste åren då centralisering till RaH skett av 
bokning, förberedande verksamhet, klinisk prövningsenhet och behandling av mindre 
diagnosgrupper. Centraliseringen beskrivs av medarbetare och chefer vid RaH ha medfört en 
bättre överblick och koncentration av resurser medan medarbetare i verksamheten på SöS upplever 
längre beslutsvägar, att planeringstider förlängts och att risken för missförstånd ökat när 
dosplanerare inte finns på plats.  

Av de sjuksköterskor som slutar på strålbehandlingen uppges att de flesta gått till en helt annan 
vårdverksamhet. Många lyfter att det är till nackdel för arbetstagarna att det bara finns en 
arbetsgivare inom strålbehandling i regionen.  

De främsta anledningarna till att vilja byta arbete uppges vara hög arbetsbelastning, begränsade 
utvecklingsmöjligheter och möjligheter av att påverka. Flera sjuksköterskor beskriver att ett ökat 
omvårdnadsfokus i arbetet skulle öka arbetstillfredsställelsen och underlätta rekryteringen. Även 
patientorganisationerna tar upp att de ser stora fördelar med att sjuksköterskorna som ger 
strålbehandlingen också erbjuder omvårdnadsåtgärder inom relevanta områden, som t.ex. hudvård 
och psykosocialt stöd.  

Slutledning och förslag: 

 

”För att klara kompetensförsörjningen behöver det finnas attraktiva 
arbetsplatser med god arbetsmiljö, där medarbetarna kan känna 
delaktighet och möjlighet att påverka den fortsatta utvecklingen av 
onkologin.”   
                         – Nationell expert 

 

FÖRSLAG  PÅ  NY  ORGANISATION  
Inom ramen för utredningen har totalt fem olika organisationsförslag tagits fram. Under 
utredningstiden presenterades fyra preliminära förslag (organisationsförslag 1a, 1b, 2 och 3) för 
olika intressenter (företrädare från vården, fackliga företrädare, politiker, patientföreträdare samt 
nationella experter).  Efter denna diskussion och feedback har ett femte förslag 
(organisationsförslag 4) utarbetats som utredningen förordar (sid 38-40).  

Generella  förutsättningar  för  samtliga  förslag  

Kapacitetsökning  
Då vi har kunnat konstatera att verksamheten i regionen redan idag är något underdimensionerad 
och att behovet av strålbehandling förväntas öka innebär samtliga förslag en likvärdig 
kapacitetsökning. Utredningen föreslår att 15-16 acceleratorer används i klinisk drift fram till 2025. 
Om delar av den befintliga utrustningen vid RaH fortsätter användas efter inflyttning i NKS kan 
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kapaciteten av utrustning ökas omgående utan att investering i form av nya linjäracceleratorer 
behöver göras de kommande fem åren. Dock ses som påtalas en utmaning att finna tillräcklig och 
optimal kompetens. Ett första steg för att öka kapacitet och tillgänglighet bör vara att bemanna de 
12 befintliga linjäracceleratorerna fullt ut. Utrymme borde finnas i befintlig budget. 
Bemanningsoptimering kan ske genom task-shifting (se sida 21-22 samt 38-40) samt optimering av 
bokningsfunktionen. 

Lokaler  
Lokaler att bedriva strålbehandling i är kostsamma och ställer stora krav på läge och utformning. 
Utredningen föreslår därför att delar av befintliga lokaler på RaH, som tidigare planerats för 
avveckling, behålls och att verksamhet bedrivs i lokalerna ytterligare 5-10 år. Under tiden behöver 
en ny utredning ske och beslut fattas om hur kapacitetsökningen i längden ska utformas i regionen. 
Samtliga förslag innebär nyttjande av samma lokaler men med olika verksamhetsledning. Lokalerna 
(NKS, SöS, RaH) är samtliga funktionella men av olika standard.  

Arbetssätt  
Oavsett vilket organisationsförslag som beslutas krävs översyn och förändring av arbetssätt främst 
kring task-shifting (se sida 21) och remisshantering/bokning (sida 14-15). Vår bedömning är att 
stora effektiviseringsvinster finns att hämta, som kan ge ökad tillgänglighet, säkra 
kompetensförsörjningen inom strålbehandling i regionen samt förbättra arbetsmiljön (bilaga 2). 

Kostnadsberäkning  
Det har inte varit möjligt att få exakta uppgifter på dagens kostnader för strålbehandling och även 
om så vore, är det mycket svårt att ta i beaktande alla variationer av utfall för vad de olika förslagen 
kan innebära. Samtliga kostnadsberäkningar baseras på schabloner av dagens förhållanden. 

När det gäller personalresurser innebär samtliga förslag ett påslag för att möjliggöra 
kapacitetsökningen. För läkare bedöms behovet av personalökning stå i relation till den föreslagna 
kapacitetsökningen medan de uppgifter som framkommit gällande sjukhusfysiker, tyder på en hög 
bemanning idag och visst utrymme för kapacitetsökning utan förstärkning av personalresurser. 
Medicintekniska ingenjörer är en liten personalgrupp där personalbehovet förväntas öka minst i 
samma relation som kapacitetsökningen. I förslag 2-4 förväntas behovet vara större. Med nya 
arbetssätt och föreslagen task-shifting (sida 17, 21) kan resurser frigöras för sjuksköterskor. 
Planerad kapacitetsökning (gällande samtliga organisationsförslag) innebär att ytterligare tre 
specialistsjuksköterskor behöver anställas. Den största personalökningen behöver ske av 
undersköterskor och/eller tekniker, totalt cirka 15 medarbetare. Personalförstärkningar som 
innebär nya roller eller ett för förslaget specifikt behov redovisas i varje förslag. Idag finns 
budgetutrymme motsvarande fyra specialistsjuksköterskor för 12 strålbehandlingsrum. Den 
föreslagna förändringen till 15 behandlingsrum och förändrade arbetssätt (task-shifting sid 21) 
innebär att 25 % kapacitetsökning till 15 % kostnadsökning (motsvarande ungefär 4,5 Mkr/år med 
dagens lönekostnader). De planerade forsknings- och utbildningskoordinatorerna skulle i huvudsak 
kunna finansieras av forsknings- och utbildningsanslag. Beroende på vilket organisationsförslag 
som beslutas behövs en mer djupgående ekonomisk analys för beräkning av kostnader. 

Högspecialiserad  strålbehandling    
Enligt tidigare beslut kommer den högspecialiserade strålbehandlingen vara centraliserad till NKS. 
Här kommer till exempel all strålbehandling av barn ske.  Samtliga mindre tumörformer, som inte 
nivåstrukturerats till andra regioner, ska behandlas här. NKS förväntas därför ha en något lägre 
produktionskapacitet jämfört med de två övriga siterna. Beräkningarna är gjorda enligt rådande 
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Europeiska målvärden (10) med 460 BA/Å, detta föreslås gälla för SöS och RaH medan målvärdet 
för NKS är 425 BA/Å på grund av de mer komplexa behandlingsmetoderna. Samarbetet med 
Skandionkliniken, där protonbehandling utförs, leds från NKS. 

Samverkan  
För samtliga organisationsförslag är en välfungerande regional samverkan en förutsättning, som 
behöver regleras i avtal och följas upp kontinuerligt. Detta är av största vikt då förutsättningarna 
för de inblandade aktörerna kommer skilja sig oavsett vilket organisationsförslag som beslutas. Att 
samverkan utvecklas mellan samtliga berörda vårdgivare betonas särskilt i styrande dokument som 
FHS (7) och Cancerplanen 2016-2019 (6).  

Förutsättningar  för  de  inblandade  aktörerna  
För att uppnå målet om jämlik vård behöver de olika aktörerna ha liknande förutsättningar 
gällande klinisk verksamhet, FoU samt kompetensförsörjning. Samtliga vårdgivare behöver ha 
tillgång till mottagningsverksamhet, onkologisk dagvård och onkologiska vårdplatser. Under 
rådande förutsättningar är inte villkoren helt identiska och kommer inte heller kunna bli det i en 
framtida organisation, då uppdraget för NKS, med inriktning mot högspecialiserad vård, skiljer sig 
från övriga.  

Förslag  1a    
  

 
Strålbehandling i regionen leds av onkologiska verksamheten på Karolinska 
universitetssjukhuset/Tema cancer 
* Antal acceleratorer 

Beskrivning  
Förslaget är det som mest liknar nuvarande organisation (från 1 oktober 2016) och innebär att 
onkologiska kliniken vid K, som kommer övergå i Tema cancer, driver all 
strålbehandlingsverksamhet i regionen (NKS, SöS, RaH). All bokning och planering sker av K och 
vid de remitterande siterna, SöS och CStG, tillsätts bokningskoordinatorer för att säkerställa flöden 
mellan vårdgivare. En senior forsknings- och utbildningskoordinator tillsätts på K för att leda 



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

30 

FoU-arbetet och samverkan med samtliga vårdgivare. Trots övergången till tematiserad vård 
förväntas förslaget ha många likheter med nuvarande organisation, och på många sätt, dela dess 
styrkor och svagheter. Förslaget har förordats av vissa medarbetare och chefer i intervjuerna, 
medan andra har varit starka motståndare. I de samlade synpunkter som framkom under och efter 
workshop med företrädare från vårdgivare, fackliga organisationer, lärosäten och politiken, 
förordades inte förslaget av någon grupp (bilaga 3 och 4). 

Patientperspektiv  och  tillgänglighet  
Endast patienterna inom K kommer genomgå strålbehandling som en sammanhållen del i sin 
”vårdresa”. Endast medicinsk onkologi på K kommer ha kontroll över hela vårdkedjan för sina 
patienter i linje med målsättningen i FHS och Cancerplanen. Förslaget innebär en utmaning för 
SöS och CStG att skapa sammanhålla flöden och utveckla processer. Ansvarsfrågor måste ges 
stabila lösningar utan utrymme för olika tolkningar för att inte riskera patientsäkerheten. Till 
exempel kan oklarheter uppstå kring vem som har ansvar för en remitterad patient som samtidigt 
genomgår strålbehandling och medicinsk onkologisk behandling eller vem som tar ansvar för en 
patient i behov av inläggning. 

Risk finns att vårdkedjan upplevs otydlig av utomstående remittenter, vilket också gäller nuvarande 
organisation och påtalas av företrädare för CStG. 

Kompetensförsörjning  och  rekrytering  
Med detta förslag kommer regionen fortfarande bara ha en arbetsgivare inom strålbehandling, 
vilket av många lyfts som ogynnsamt. Rådande svagheter med långa beslutsvägar och osynliga 
chefer på flera håll i verksamheten riskerar att kvarstå. Det finns risk för att det blir svårt att 
bemanna de två mindre siterna med onkologer då man där saknar möjlighet att följa patientens 
hela behandling.  

Forskning,  utveckling  och  utbildning  
Förslaget innebär att all strålbehandling är samlad i en verksamhet med stort underlag för 
forskning och utveckling. Det kan vara lättare för en stor organisation att frigöra tid för forskning 
samtidigt som det innebär en sårbarhet. Lyckas inte verksamheten främja forskning och utveckling 
på alla enheter, riskeras brister i utvecklingen inom regionen. Avsaknaden av konkurrens är en 
betydande nackdel som betonas i analyser av System Dynamics (bilaga 2). 

K kommer ha goda förutsättningar att bedriva ST utbildning och förmodligen betydligt lättare att 
rekrytera. SöS och CStG får troligtvis svårare att bedriva ST-utbildning då man inte själva kan 
erbjuda strålbehandling som en integrerad del av utbildningen. 

Resursfördelning  och  effektivitet  
Organisationen på K blir mycket stor och riskerar att tappa patientfokus. Dagens organisation visar 
på problem med tillgänglighet, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Svårigheter som riskerar att 
överföras om detta förslag genomförs. En av de nationella experterna påpekar att verksamheten 
med marginal skulle bli den största i Europa och att fördelningen på tre sites innebär stora 
utmaningar (bilaga 4). Den riskerar bland annat att få en svårkontrollerad, dyr och ineffektiv 
administration. En annan expert ser i sitt omdöme att dagens organisation är svårhanterlig och att 
det är svårt att visa på en verklig effektivitetsökning eller besparing. 
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Förslag  1b  
 

 
Delar av onkologiska verksamheten och sjukhusfysik bildar ny strålbehandlingsklinik inom 
Karolinska universitetssjukhuset 
* Antal acceleratorer 

Beskrivning  
Organisationsförslaget innebär att det bildas en ny verksamhet inom K där onkologi, sjukhusfysik 
och medicinsk teknik ingår. Verksamheten driver all regionens strålbehandling på tre siter (NKS, 
RaH, SöS). Verksamheterna för medicinsk onkologi remitterar patienterna till strålbehandling vid 
K som hanterar all bokning, planering och behandling. Planeringskonferenser kan ske med 
medicinskt ansvarig onkolog på videolänk mellan siter. På samtliga siter för medicinsk onkologi 
tillsätts bokningskoordinatorer för att säkerställa patientflöden mellan vårdgivare. Verksamheten 
förstärks med en senior forsknings- och utbildningskoordinator för att leda FoU-arbetet och 
samverkan med samtliga vårdgivare. Förslaget förordas av verksamhetsföreträdare vid K och som 
ett första steg av CStG, två nationella experter och fackliga företrädare på K. 

Patientperspektiv  och  tillgänglighet  
Organisationen ger möjlighet till förbättrad tillgänglighet av strålbehandling då verksamheten har 
medel att strukturera efter rådande behov. Bokningen, som behöver ske i samverkan med 
remittenterna, kommer vara komplex och riskerar att bli mycket resurskrävande och ineffektiv. 

Ingen patient i regionen kommer genomgå strålbehandling som en sammanhållen del i sin 
”vårdresa”. Ingen vårdgivare inom medicinsk onkologi kommer ha kontroll över hela vårdkedjan 
för sina patienter som målsättningen är i FHS och Cancerplanen. Förslaget innebär en utmaning 
för dem att skapa sammanhålla flöden och utveckla processer. Verksamheterna på SöS och CStG 
samt fackförbunden på SöS har lyft det faktum att förslag 1a/b båda frångår rådande regionala mål 
inom SLL (bilaga 3).  

Ansvarsfrågor måste ges stabila lösningar utan utrymme för olika tolkningar för att inte riskera 
patientsäkerheten. Vem har till exempel ansvar för en patient som samtidigt genomgår 
strålbehandling och medicinsk onkologisk behandling och vem ansvarar för en patient i behov av 
inläggning. 
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Kompetensförsörjning  och  rekrytering  
Samordningsvinsterna kan vara stora framförallt för de yrkesgrupper som är få anställda till antalet 
och där tillgång på spetskompetens är särskilt sårbar, till exempel medicintekniska ingenjörer och 
onkologer inom strålbehandling. Å andra sidan kan förslaget också innebära svårigheter att 
rekrytera onkologer då anställning i verksamheten innebär att man inte är aktiv inom medicinsk 
onkologi. 

Flertalet nationella experter lyfter att förslaget riskerar medföra en glidning mot delad 
läkarspecialitet inom onkologin, så som utbildningen är organiserad i många europeiska länder 
(bilaga 4). Få i Sverige verkar i realiteten intresserade av att gå mot en sådan utveckling. Ett av 
skälen som anges till varför Sverige har detta system är risken för kompetensbrist inom 
strålbehandling, då verksamheten nationellt sett är liten och sårbarheten för yrkesgruppen riskerar 
att bli stor. 

Precis som i förslag 1a kommer endast en arbetsgivare finnas i regionen för den som vill arbeta 
med strålbehandling. Det finns också en risk att de olika siterna inte blir eller upplevs bli lika 
behandlade av ledningen och att detta i förlängningen leder till att siterna blir olika attraktiva att 
arbeta vid. Detta stärks av erfarenheter både från Göteborg/Borås och NKI som upplever stora 
svårigheter att få kontinuitet i bemanningen på sina satellit-siter. De fackliga organisationerna från 
SöS betonar de senaste årens rekryteringssvårigheter som försvårats av att man inte upplever sig ha 
haft mandat för sitt eget utvecklingsarbete. Man beskriver också en känsla av att vara i 
verksamhetens periferi och sakna medel att själva påverka sin arbetssituation.  

Forskning,  utveckling  och  utbildning  
Verksamheten skulle vara den enda i sitt slag i Sverige och som strålbehandlingsklinik betydligt 
större än de flesta andra, både i Sverige och i resten av Europa. Det skulle finnas ett stort 
patientunderlag och goda möjligheter att bedriva klinisk strålbehandlingsforskning vid gott 
samarbete med de olika onkologiska enheterna. Risken med en stor dominerande verksamhet är att 
en situation skapas där motivation och ”motor” till konkurrens inom forskning och utveckling 
saknas (bilaga 2). Resonemanget stärks av den situation som råder idag där nuvarande klinik, trots 
stort underlag och goda möjligheter att bedriva klinisk strålbehandlingsforskning, inte gör det i 
någon större utsträckning. Stockholm med sin speciella position i svensk sjukvård och akademi 
förväntas vara en föregångare för mindre verksamheter i landet. Genom att endast ha en aktör 
inom strålbehandling i regionen riskeras att endast begränsad forskning och utveckling sker om 
verksamheten blir improduktiv. 

Organisationsformen kan stärka forskningssamverkan med internationella aktörer och underlätta 
rekrytering av internationella forskare med spetskompetens inom strålbehandling. Att 
kompetensen inom strålfysik och strålonkologi hålls samlad kan ge utrymme för specialisering och 
i bästa fall främja utvecklingen. Ingen vårdgivare i regionen kommer dock ha möjlighet att driva en 
sammanhållen specialistutbildning för läkare inom onkologi.  

Resursfördelning  och  effektivitet  
Verksamheten skulle drivas i lokaler och av anställda som redan på många sätt har etablerade 
arbetssätt och rutiner. Det interna arbetet, med sjukhusfysik som en del av verksamheten, skulle 
ges möjlighet att bli starkare med en gemensam ledning och gemensamma mål för hela 
verksamheten. Många representanter från olika yrkesgrupper har gett uttryck för att verksamheter 
stärks där sjukhusfysiker är en del i verksamheten och inte bara i behandlingsteamet.  

Inom teknik och IT-miljö skulle troligtvis de största samordningsvinsterna kunna uppnås. 
Sårbarheten torde minska med en gemensam IT-miljö för samtliga siter och gemensam tillgång till 
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ingenjörer med spetskompetens. Även vid störningar, underhåll och planerade acceleratorsbyten 
borde organisationsformen erbjuda den mest flexibla lösningen. 

Samordningsvinster kan uppkomma när det gäller personal, särskilt i tid av personalbrist. Samtidigt 
kan organisationsformen i sig stärka risken för personalbrist, då många uppger att de hellre vill ha 
fler arbetsgivare att välja mellan. 

Hur samverkan mellan onkologer hos de tre medicinska onkologiska vårdgivarna och 
strålbehandlingskliniken skulle struktureras är oklart men inte olösligt. Förväntan finns på att vara 
delaktig både ur patientaspekten och för den egna kompetensutvecklingen.  

Organisationen skulle hantera stora resurser vilket kan möjliggöra en flexibel och resurseffektiv 
verksamhet. För att uppnå det skulle stora strukturella förändringar behöva implementeras annars 
riskerar verksamheten att förstärka de ineffektiva strukturer som råder idag. 

Den stora utmaningen i detta förslag ligger i att samverka och finna gemensamma mål, arbetssätt 
och rutiner med de tre remitterande enheterna samt att i detta arbete hålla en hög effektivitet. 

Förslag  2  
  

 
Två vårdgivare för strålbehandling (onkologiska verksamheterna vid Karolinska 
universitetssjukhuset och Södersjukhuset) 
* Antal acceleratorer 

Beskrivning  
Organisationsförslaget innebär att det blir två vårdgivare inom strålbehandling i regionen. K driver 
verksamhet på NKS/RaH och Södersjukhuset AB driver strålbehandling på SöS.  K och SöS har 
separata bokningssystem och leder och planerar all verksamhet. Capio S:t Görans sjukhus 
remitterar patienterna till strålbehandling hos någon/båda vårdgivare och planeringskonferenser 
kan ske med medicinskt ansvarig onkolog på videolänk mellan siter. En bokningskoordinator 
tillsätts på CStG för att säkerställa flöden mellan vårdgivare. Verksamheterna förstärks med 
forsknings- och utbildningskoordinatorer på K och SöS för att leda FoUU-arbetet och samverkan 
med samtliga vårdgivare. 
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Förslaget förordas av verksamhetsföreträdare vid SöS, tre nationella experter samt fackliga 
organisationer på SöS (bilaga 3-4). 

Patientperspektiv  och  tillgänglighet  
Patienterna på K och SöS kommer genomgå strålbehandling som en sammanhållen del i sin 
”vårdresa”. CStG saknar möjlighet att erbjuda sina patienter en sammanhållen vårdkedja och 
kommer få en större utmaning än övriga vårdgivare när det gäller att driva och utveckla 
processflöden. Förslaget innebär att vårdgivarna ges olika förutsättningar och därigenom riskeras 
att även patienternas förutsättningar kan bli ojämlika. 

För att garantera CStGs patienter en säker vård utan risk att bli nedprioriterade krävs tydliga 
samverkansavtal utan utrymme för olika tolkningar. Även i detta förslag finns risk för oklarheter 
kring vem som har ansvar för en remitterad patient som samtidigt genomgår strålbehandling och 
medicinsk onkologisk behandling eller vem som har ansvar för en patient i behov av inläggning. 

Båda verksamheterna på K och SöS har möjlighet att skapa organisationer där sjukhusfysik och 
medicinsk teknik ingår om de anser att detta stärker organisationen. 

Båda vårdgivarna är tillräckligt stora för att kunna strukturera verksamheten efter rådande behov 
och därigenom förbättra tillgängligheten av strålbehandling. Organisationen möjliggör öppna 
jämförelser för gemensamma diagnoser. Ur ett europeiskt perspektiv är även SöS med sina 4 
acceleratorer en relativt stor verksamhet då en medelstor klinik i Europa har 2,6 acceleratorer (10). 

Två separata bokningsorganisationer möjliggör en effektivisering lokalt då ytterligare en site 
kommer ha bokningsfunktion på plats, däremot behöver strukturer och öppenhet framförallt mot 
CStG säkerställas.  

För att skapa optimal tillgänglighet krävs god regional samverkan. De kommande åren innebär 
stora förändringar med risk för störning i verksamheterna på båda håll. SöS är mitt uppe i 
ombyggnation och accelerator- och varumärkesbyte. NKS planerar för verksamhetsstart med 8 nya 
acceleratorer som eventuellt är av annat märke och med annan IT-miljö än vad RaH har. Att 
verksamheterna synkroniserar sin verksamhetsplanering för minsta möjliga störning är i det här 
läget mycket viktigt. Att dessutom planera för en viss överkapacitet i regionen för att säkra 
produktionen även vid oplanerade driftstopp under denna turbulenta period är också oerhört 
viktigt. Överkapaciteten torde säkras med att delar av strålbehandlingsverksamheten på RaH är i 
fortsatt drift tills både SöS och NKS är i fulldrift. 

Kompetensförsörjning  och  rekrytering  
Två arbetsgivare kommer finnas i regionen för den som vill arbeta med strålbehandling.  Många 
har lyft önskemålet om flera arbetsgivare och utifrån det perspektivet torde regionen förbättra sina 
möjligheter att behålla personal inom strålbehandling och rekryteringsmöjligheterna förbättras. Att 
det blir två mindre verksamheter möjliggör också en plattare organisation med kortare beslutsvägar 
och större möjligheter för personalen att påverka. 

Förslaget är något mer resurskrävande än 1a/b framförallt för de yrkesgrupper som är få anställda 
till antalet och där tillgång på spetskompetens är särskilt sårbar, medicintekniska ingenjörer och 
onkologer inom strålbehandling. Verksamheten på SöS kommer trots att den är betydligt mindre 
än NKS/RaH ändå vara förhållandevis stor ur ett nationellt perspektiv. 

Ur CStGs synvinkel kan förslaget innebära en större svårighet att rekrytera onkologer då man till 
skillnad från övriga aktörer saknar strålbehandling. Samtidigt ges CstG möjlighet till att planera och 



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

35 

etablera en egen strålbehandlingsverksamhet i direkt anslutning till sin nuvarande verksamhet. 
Alternativt utveckla nischkompetens inom t.ex. intraoperativ strålbehandling (23).  

Forskning,  utveckling  och  utbildning  
För både organisationsförslag 2 och 4, där två aktörer finns inom strålbehandling i regionen, stärks 
möjligheterna till produktiv och konkurrenskraftig forskning och utveckling. Patientunderlaget i 
båda verksamheterna blir tillräckligt stort för att ge goda förutsättningar till FoUU. Inom 
strålbehandlingsverksamheten vid SöS bedrivs, även om i begränsad omfattning, sedan många år 
klinisk strålbehandlingsforskning. Ett antal av de vetenskapliga publikationer som publicerats de 
senaste fem åren är helt eller delvis genomförda vid verksamheten på SöS. I de fall verksamheterna 
blir starka inom dessa områden torde det innebära att rekrytering underlättas. 

Två aktiva aktörer inom forskning och utveckling skulle kunna medföra en positiv drivkraft för 
forskning och implementering av ny teknik och metod (bilaga 2). I simuleringsanalysen belyses 
kvalitativa aspekters påverkan på organisationsförslaget och särskilt lyfts FoU. Analysen visar på 
vikten av att båda enheter har tid avsatt för FoU då det kommer att skapa en konkurrenssituation 
som leder till en total kvalitetsökning av vården i båda organisationer. 

Att en sammanhållen organisation för forskning och utbildning saknas skulle kunna överbryggas 
genom samverkan mellan forsknings- och utbildningskoordinatorerna som också behöver knyta 
berörda parter på CStG till sin samverkan.  

Ur läkarnas specialistutbildningsperspektiv kommer två verksamheter finnas att söka tjänst hos 
som båda rymmer medicinsk- och strålbehandlingsonkologi. Södersjukhuset kommer inte ha 
samtliga modaliteter för utbildning men möjlighet att erbjuda en bra grund vilket lyfts av två 
nationella experter (bilaga 4).  

Resursfördelning  och  effektivitet  
Att återigen bedriva strålbehandling i Södersjukhusets regi innebär att medicinskt- och 
strålfysikaliskt ledningsansvar måste införas. Båda kompetenserna torde redan finnas i 
verksamheten. Det skulle också innebära att Södersjukhuset återfår kontrollen över 
remisshantering och bokningar vilket många har belyst som ett önskemål för att få kortare 
beslutsvägar och en mer dynamisk verksamhet. 

De är av största vikt och samtidigt en stor utmaning att få en välfungerande samverkan kring 
bokning, planerade och oplanerade driftstopp samt upphandling. 

Södersjukhuset har idag en heterogen maskinpark i lokaler som är under ombyggnad. En ny Elekta 
accelerator håller på att monteras, den kommer att köras med det mjukvaruprogram, Aria, som i 
dagsläget samtliga regionens acceleratorer använder förutom den Elekta forskningsaccelerator som 
också står på SöS. 

Om den pågående upphandlingen leder till en ny leverantör av strålbehandlingsutrustning kommer 
det innebära stora förändringar i regionen vare sig strålbehandlingen organiseras av en eller flera 
vårdgivare. Det kommer innebära en utmaning för den regionala IT-miljön inom strålbehandling 
och ställa stora krav på samordning.  
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Förslag  3  
  

 
Tre vårdgivare (onkologiska verksamheterna vid Karolinska universitetssjukhuset, 
Södersjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus) samt Regionalt centrum för strålbehandling 
* Antal acceleratorer 

Beskrivning  
Organisationsförslaget innebär att samtliga regionens vårdgivare inom medicinsk onkologi även 
blir vårdgivare inom strålbehandling samt att ett regionalt centrum för strålbehandling inrättas. 

Till det regionala centrumet knyts en forsknings- och utbildningskoordinator för att främja och 
samordna regionens forskning och utveckling. I samarbete med representanter från de tre 
onkologiverksamheterna arbetas gemensamma behandlingsprotokoll och guidelines fram. En 
bokningskoordinator hanterar samverkan inom remisshantering och bokning i regionen och 
samordnar all regionens boknings och behandlingsplanering med andra regioner. Centret 
samordnar regional upphandling och ansvarar för uppföljning. 

Förslaget förordas av CStG så snart samtliga vårdgivare ges likvärdiga förutsättningar, vilket inte är 
fallet så länge RaH är alternativet för CStG. Förslaget ses också som en intressant framtida modell 
av nationella experter (bilaga 4). 

Patientperspektiv  och  tillgänglighet  
Samtliga patienter i regionen kommer genomgå strålbehandling som en sammanhållen del i sin 
”vårdresa”. Samtliga vårdgivare inom onkologi i regionen kommer kunna erbjuda en 
sammanhållen vårdkedja för merparten av sina patienter och därigenom kontrollera drift och 
utveckling av processflöden. Förslaget innebär att vårdgivarna ges jämlika förutsättningar till 
patientomhändertagande och därigenom blir även patienternas förutsättningar jämlika. 

Alla verksamheter har möjlighet att skapa organisationer där sjukhusfysik och medicinsk teknik 
ingår om de anser att detta stärker organisationen. 

Samtliga vårdgivare är tillräckligt stora för att kunna strukturera verksamheten efter rådande behov 
och därigenom förbättra tillgängligheten av strålbehandling. Öppna jämförelser för gemensamma 
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diagnoser kan göras och bidra till öppen konkurrens och motivation till kontinuerligt 
förbättringsarbete. 

Tre separata bokningsorganisationer möjliggör en effektivisering i den egna verksamheten men 
försvårar det regionala perspektivet. För att uppnå regional samverkan och en god tillgänglighet 
tillsätts en regional bokningskoordinator.  

Precis som i förslag 2 kommer den regionala samverkan att vara oerhört viktig för tillgängligheten 
under de kommande åren då stora förändringar innebär risk för störning i verksamheterna på alla 
håll. Att verksamheterna synkroniserar sin verksamhetsplanering för att säkra produktionen även 
vid oplanerade driftstopp och planerar för en viss överkapacitet i regionen är oerhört viktigt. 
Samtidigt som överkapaciteten förväntas komma från RaH måste understrykas att utrustningen på 
RaH kommer vara den äldsta med ökade risker för driftstörningar. 

Kompetensförsörjning  och  rekrytering  
Tre arbetsgivare kommer finnas i regionen för den som vill arbeta med strålbehandling. Alla tre 
kan erbjuda personalen att arbeta i en sammanhållen vårdkedja som möjliggör en plattare 
organisation med kortare beslutsvägar och större möjligheter för personalen att påverka. 

CStG står mitt i en uppbyggnadsfas av sin onkologiverksamhet och har inte tidigare bedrivit 
strålbehandling. Beaktas bör därför att det kommer att ta tid att bygga upp en fullständig och 
sammanhållen onkologisk vårdkedja. Förutsättningarna kan i sig vara en fördel vid rekrytering men 
i kombination med att strålbehandlingsverksamheten i förslaget skulle ligga på RaH, blir det hela 
komplext och utmanande att genomföra inom den närmaste tiden. 

Förslaget är mer resurskrävande än övriga framförallt för de yrkesgrupper som är få till antalet och 
där tillgång på spetskompetens är särskilt sårbar, medicintekniska ingenjörer och onkologer inom 
strålbehandling. Även här kommer CStG initialt ha ett sämre utgångsläge då de behöver bygga upp 
och rekrytera denna kompetens. 

Forskning,  utveckling  och  utbildning  
Förslaget innebär en regional satsning på forsknings- och utvecklingssamverkan. Med en ansvarig 
koordinator för dessa frågor är förhoppningen att hela regionen ska stärkas inom FoUU och att 
samverkan ska motivera och möjliggöra till utveckling i alla verksamheter.  

Ur läkarnas specialistutbildningsperspektiv kommer tre verksamheter finnas som alla rymmer 
medicinsk- och strålbehandlingsonkologi. Södersjukhuset och CStG/RaH kommer inte ha samtliga 
modaliteter för utbildning men möjlighet att erbjuda en bra grund.  

Resursfördelning  och  effektivitet  
Förslaget är det mest jämlika då verksamheterna själva ansvarar för sina patienters hela vårdkedja. 
Trots detta finns stor ojämlikhet i förslaget. CStG får lokaler som inte är anslutning till övrig 
verksamhet och den äldsta utrustningen, dessutom är man den enda vårdgivare som inte tidigare 
bedrivit strålbehandling och därför behöver bygga upp verksamheten från början. 

Medicinskt- och strålfysikaliskt ledningsansvar måste återinföras på SöS och etableras på CStG. 
Alla tre verksamheter får kontroll över sin remisshantering, bokning samt flertalet behandlingar. 
Viss specialiserad vård kommer endast NKS erbjuda. Decentraliseringen av planeringsarbetet 
förväntas ge effektiviseringsvinster i respektive organisation och möjliggöra kortare beslutsvägar 
och en mer dynamisk verksamhet. En bokningskoordinator tillsätts, som utöver det regionala 
arbetet, hanterar samordning med övriga regioner och förslagsvis även patienter som ska behandlas 
vid Skandionkliniken. 
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Lokaler, personal och drift av det regionala centrumet kan initialt öka kostnaden men möjliggör 
samtidigt besparingar och effektivitetsvinster i förlängningen (bilaga 2). Behovet av överkapacitet 
minskar om de tre enheterna kan samarbeta och kostnader som vid en första anblick ser ut att öka, 
kan i realiteten minska med tiden. Förslaget möjliggör också regionala upphandlingar som i sig kan 
innebära effektivisering och kostnadsbesparing. Etablering av ett regionalt centrum medför dock 
en risk för att ytterligare en beslutsnivå kan försämra effektiviteten och uppfattas som toppstyrning 
av verksamheterna. 

Förslag  4  
  

 
Två vårdgivare för strålbehandling (onkologiska verksamheterna vid Karolinska 
universitetssjukhuset och Södersjukhuset) samt en övergripande samordningsgrupp. 
* Antal acceleratorer 

Beskrivning  
Förslaget är en modifiering av tidigare förslag och har tillkommit efter att verksamheter, fackliga 
organisationer och nationella experter lämnat synpunkter på förslag 1-3. Förslaget är anpassat till 
vad som bedöms vara en rimlig organisationsförändring i regionen inom de närmaste fem åren och 
förutsätter fortsatt utredning om hur en utökad kapacitet kan uppnås efter att det inte längre är 
rimligt att bedriva verksamhet på RaH med nuvarande utrustning. 

Organisationsförslaget innebär att det initialt blir två vårdgivare inom strålbehandling i regionen. K 
driver verksamhet på NKS/RaH och Södersjukhuset AB driver strålbehandling på SöS. Capio S:t 
Görans sjukhus remitterar patienter till strålbehandling hos någon av vårdgivarna. 
Planeringskonferenser kan ske med medicinskt ansvarig onkolog på videolänk.  

Då förslaget innebär ojämlika villkor för regionens tre vårdgivare tillsätts en samverkansgrupp med 
övergripande ansvar för produktionssamordning (t.ex. kring driftstopp), uppföljning av 
verksamheterna samt samordning kring upphandling. Gruppen bör bestå av representanter från 
sjukhusledningarna för K, SöS och CStG, såväl som representanter från beställare, RCC och 
förvaltning.  
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Målet med samverkansrådet är att hålla en öppen dialog mellan samtliga aktörer där jämlika 
förutsättningar säkras så långt det är möjligt och att uppfyllelse av samverkansklausuler i 
vårdgivaravtal säkerställs. 

I en fortsatt utredning om framtidens strålbehandlingsorganisation i regionen behöver en mer 
omfattande genomlysning av kapacitetsbehovet göras där även hänsyn tas till om nya 
behandlingsmodaliteter, som till exempel intraoperativ strålbehandling, ska etableras i regionen. I 
denna utredning bör förutsättningarna för CStG belysas för att möjligen bygga upp en 
strålbehandlingsverksamhet i direkt anslutning till sin nuvarande verksamhet.  

Förslaget förordas av utredningen. 

Patientperspektiv  och  tillgänglighet  
Förslaget innebär att patienter vid Karolinska och SöS kan erbjudas all cancerbehandling inom 
samma organisation, dock ges CStG inte samma möjligheter att erbjuda sina patienter en 
sammanhållen vårdkedja. För att ge alla tre vårdgivare förutsättningar att bedriva god vård och ett 
säkert patientflöde med optimala ledtider krävs tydliga samverkansavtal utan utrymme för olika 
tolkningar. Det blir en viktig uppgift för Samverkansgruppen cancervård att se till att avtalen följs 
vilket särskilt betonas av forskargruppen vid Medical management centrum, KI. 
Samverkansgruppen bör också ha ett tydligt uppdrag att samordna upphandling och driftstopp. 
Avvikelser rapporteras direkt till ansvariga. 

Förutsättningarna gällande patientperspektiv och tillgänglighet överensstämmer i huvudsak med 
förslag 2. En välfungerande samverkansgrupp skulle säkerställa att alla regionens 
strålbehandlingspatienter får en så jämlik vård som möjligt. 

Två separata bokningsorganisationer möjliggör en effektivisering lokalt då ytterligare en site 
kommer ha bokningsfunktion på plats, däremot behöver strukturer och öppenhet framförallt mot 
CStG säkerställas. Lyftas bör också att CStG kan välja den vårdgivare de anser bäst lämpad och 
som på bästa sätt uppfyller de krav CStG har på vårdprocesser, samverkan och patientbemötande. 

Framtida behov av strålbehandlingskapacitet är svårt att beräkna då utvecklingen å ena sidan går 
mot färre behandlingstillfällen för några av de stora patientgrupperna samtidigt som incidens och 
prevalens ökar (10). Till detta kommer regionens snabba befolkningsökning, ökande medelålder 
och Skandionklinikens planerade expansion (Bilaga 5). Förslaget ger en flexibilitet för anpassning 
till kommande ändringar gällande kapacitetsbehov de kommande tio åren. 

Kompetensförsörjning  och  rekrytering  
Som vid organisationsförslag 2 kommer två arbetsgivare finnas i regionen för den som vill arbeta 
med strålbehandling.  Många har lyft önskemålet om flera arbetsgivare och utifrån det perspektivet 
torde regionen förbättra sina möjligheter att behålla personal inom strålbehandling och 
rekryteringsmöjligheterna förbättras.  

Samverkansgruppen bör ha en övergripande ansvar för kompetensförsörjning och t.ex. besluta om 
gemensamma utbildningssatsningar för att minimera risken för framtida brister inom någon 
yrkesgrupp.  

För att säkra myndighetskraven från SSM gällande task-shifting skulle RCC kunna få i uppdrag att 
ordna regionala utbildningsinsatser för undersköterskor respektive tekniker. Utbildningarna kan 
skräddarsys för de olika gruppernas behov.  

Ur CStGs synvinkel kan förslaget innebära en större svårighet att rekrytera onkologer då man till 
skillnad från övriga aktörer saknar strålbehandling. Betonas bör därför vikten av att starka 
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samarbeten både för behandlingsplanering och kompetensförsörjning etableras. Samtidigt ska 
tilläggas att utvecklingen inom strålbehandling är omfattande och nya behandlingsalternativ kan 
komma att bli aktuella. När det gäller intraoperativ strålbehandling, som ännu inte är väletablerat i 
Sverige, skulle CStG ha möjlighet att etablera behandlingsformen för den stora gruppen 
bröstcancerpatienter. Metoden innebär att strålning utförs med en lokal strålkälla under 
operationen och patienterna således inte behöver genomgå en lång utdragen strålbehandling efter 
operation. Utrustningen för detta är mobil och strålskyddet i en vanlig operationslokal är tillfyllest 
(23).  

Forskning,  utveckling  och  utbildning  
Som tidigare beskrivits i organisationsförslag 2 finns fördelar med konkurrens inom FoU. Två 
aktiva aktörer inom FoU skulle kunna medföra en positiv drivkraft för forskning och 
implementering av ny teknik och metod (bilaga 2). I simuleringsanalysen belyses kvalitativa 
aspekters påverkan på organisationsförslaget och särskilt lyfts FoU. Analysen visar på vikten av att 
båda enheter har tid avsatt för FoU då det kommer att skapa en konkurrenssituation som leder till 
en total kvalitetsökning av vården i båda organisationer.  

Att en sammanhållen organisation för forskning och utbildning saknas skulle kunna överbryggas 
genom samverkan mellan forsknings- och utbildningskoordinatorerna som också bjuder in CStG 
till gemensamt utvecklingsarbete. Det skulle troligtvis stärka den regionala samverkan på flertalet 
vis och förbättra vårdkvaliteten i regionen. 

Ur läkarnas specialistutbildningsperspektiv överensstämmer förutsättningarna med 
organisationsförslag 2. 

Resursfördelning  och  effektivitet  
I stort motsvarar förutsättningarna i detta förslag organisationsförslag 2. Som tidigare beskrivits 
står regionen inför stora förändringar och därmed utmaningar gällande acceleratorbyten, 
ombyggnationer och nivåstrukturering. Här får samverkansgruppen en central roll att synkronisera 
de olika verksamheterna. 
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BILAGA  1.  UPPDRAGET  

 



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

44 

 
 

 



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

45 

 
 

 

 

 



  Organisation  av  framtidens  strålbehandling  
REGIONALT  CANCERCENTRUM  STOCKHOLM  GOTLAND  

46 

BILAGA  2  -  MODELLERING  OCH  SIMULERING  AV  
STRÅLBEHANDLING  

1. Introduktion  
Samarbetet mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) och Massimo Panarotto 

(PhD i maskinteknik och senior forskare vid Blekinge Tekniska Högskola) har fokuserat på 
tillämpningen av System Dynamics (SD) och Discrete Event Simulation (DES) för att analysera 
olika aspekter på organisationen av strålbehandling i Stockholmsregionen. 
System Dynamics (SD) metoden används normalt i långsiktiga strategiska modeller där 
informationsflödesinhämtning och återkoppling är viktiga faktorer. System Dynamics (SD) är en 
metod för problemlösning som ursprungligen utvecklades av Jay Forrester på Massachusetts 
Institute of Technology i början av 1960 (Forrester 1997). SD modeller är väl lämpade för att 
införliva kvalitativa aspekter av beteende som samtidigt är svåra att kvantifiera, men som väsentligt 
kan påverka prestandan hos ett system (Sweetser 1999). Som en del av denna strategi försöker 
metoden att belysa de viktiga kopplingarna mellan variabler som påverkar beteenden i systemet. 
Dessa länkar modelleras av återkopplingsslingor, causal-loops, där förändring i en variabel påverkar 
andra variabler i systemet. Detta informationsflöde producerar förändringar i prestandan av systemet 
över tiden. Av dessa skäl anses tillämpning av System Dynamics passande för att analysera 
konsekvenserna av olika organisationsförslag, där många kvalitativa aspekter från SWOT-analys 
påverkar varandra och den totala systemprestandan. Tillämpningen av Systems Dynamics redovisas i 
avsnitt 2. 

 
Discreet Event Simulation (DES) modelleringstekniker används när systemet under analysen på ett 
naturligt sätt kan beskrivas som en sekvens av händelser (Law, Averill och Kelton 1991). DES 
modeller har vanligtvis en smalare inriktning än SD modeller, såsom modellering av produktionslinje 
eller patientflöde. DES modeller byggs ofta från en processkarta, eller flödesdiagram. I denna 
process är aktörer (patienter) behandlade av resurser (sjukvårdspersonal) inom ett flöde. De resurser 
som behövs för att undvika köer och förseningar kan simuleras och beräknas (Sweetser 1999). Av 
denna anledning användes DES för beräkning av resurskapacitet för strålbehandlingsrum i 
Stockholmsregionen. Resultaten av denna aktivitet redovisas i avsnitt tre. 

 
2. System Dynamics används för modellering av organisationsförslag   
Ett av de större verktyg som används i system Dynamics är causal-loop diagram. Det är ett 

effektivt sätt att porträttera kopplingar och återkopplingar inom ett system. Causal-loop diagram har 
i stor utsträckning använts i utredningen för att skapa en diskussion mellan forskaren och RCC om 
positiva och negativa förhållanden i antagandet av olika organisatoriska förslag. Styrkan med SD är 
att bygga själva modellen där kvalitativa aspekter ges möjlighet att påverka det kvantitativa utfallet. 
Utifrån modellen är det lättare att tydliggöra effekter och skapa samtal där antaganden kan 
ifrågasättas och diskuteras vilket i förlängningen leder till inlärnings loopar (Forrester 1997). 

 
Analysen har fokuserat på följande aspekter som kommer från SWOT-analys av 
organisationsförslagen: 

"motor" till konkurrens inom FoUU 
Samarbete vid driftstopp 
Synkroniserad verksamhetsplanering (driftstopp, upphandling) 
Stordriftsfördelar (regionala upphandlingar) 
Etablering av regionalt centrum 
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Dessa fem områden påverkar resultatet av följande tre aspekter som fått särskilt fokus av utredarna: 

•   Jämlikhet  
•   Vårdkvalitet 
•   Totala kostnader (Investering + driftkostnader) 

 
 

2.1. ”Motor” till konkurrens för utveckling och forskning 
För att åskådliggöra hur konkurrens kan påverka forskning och utveckling inom 

strålbehandlingsverksamheten tillämpas en ”causal loop” med två organisationer/enheter. 
Organisation A är större (till exempel NKS) än Organisation B (till exempel SöS). Dessa enheter 
kommer att arbeta på olika sätt beroende på hur de är organiserade (enligt förslag 1A, 1B, 2, 3). 
 

 
 
Figur 1. Causal-loop diagram: forskning och utbildning. 
 
Det första causal-loop diagrammet har fokus på forskning och utbildning (figur 1). Att avsätta 

tid för forskning och utbildning är viktigt för att höja kvaliteten i vården. Det är dock viktigt att båda 
enheterna har avsatt tid. Om de två enheterna har en skillnad i avsatt tid (vilket visas med "-" i 
allokerad tid FoU för Org B), skapas inte en konkurrenssituation, vilket leder till en fördel i 
forskning och utbildning för organisation A (vilket visas med "+" i allokerad tid FoU för Org A). 
Detta har den negativa effekten att organisation A i sin tur kommer att minska den effektiva tid som 
avsätts för forskning och utbildning (vilket visas med "-" i effektiv tid FoU för Org A). Det är därför 
viktigt att båda enheterna har tid avsatt för FoU då det kommer att skapa en konkurrenssituation 
som leder till en total kvalitetsökning av vården i båda organisationer. 

 
 2.2. Samarbete vid driftstopp  

Organisationer/enheter behöver skapa en hög överkapacitet för att kunna avsätta tid för 
forskning och utveckling och ändå ha behandlingskapacitet för patienter vid driftstopp (figur 2). 
Överkapacitet behövs för att behandla patienter som inte kan behandlas under driftstopp. Detta har 
en negativ effekt på den totala kostnaden för organisationerna. Ett sätt för att minska behovet av 
överkapacitet är att de två organisationerna samarbetar och delar mängden patienter att behandla vid 
driftstopp. Med organisationsförslag 2 finns en potentiellt högre risk att detta samarbete inte 
kommer att hända, eftersom enheterna fungerar oberoende och inte har samma ledning. Med 
organisationsförslag 3 är samarbete mer sannolikt. Ett välfungerande samarbete kommer minska 
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behovet av överkapacitet för att kunna garantera produktionen, vilket minskar den totala 
personalkostnaden. 

 
Figur 2. Causal-loop diagram: samarbete vid driftstopp. 
 

2.3.  Synkroniserad verksamhetsplanering (driftstopp, upphandling) 
Risken för att organisationerna drabbas av icke-synkroniserat driftstopp ökar om samverkan 

och informationsutbyte organisationerna emellan fungerar dåligt, men inte ens en välfungerande 
samverkan är tillräcklig om de två organisationerna råkar få driftstopp samtidigt (figur 3). 

 
 
Figur 3. Causal-loop diagram: synkroniserad verksamhetsplanering.  
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Organisationsförslag 2 innebär sannolikt en högre risk för icke-synkroniserade driftstopp, 
eftersom aktiviteter som kan orsaka driftstopp (ex. upphandling) inte planeras gemensamt mellan de 
två organisationerna/enheter. I organisationsförslag 3, är denna risk sannolikt lägre. Hela regionens 
verksamhet kan där synkroniseras så att planerade driftstopp sker vid olika tidpunkter. 

 
 

2.4.  Totala kostnader och stordriftsfördelar  
En nackdel med organisationsförslag 3 är att det behövs mer investeringar i lokaler och 

anställning av chefer, vilket initialt leder till en ökning av de totala kostnaderna jämfört med förslag 
1A, 1B och 2 (figur 4). Personalkostnaden kan vid en första anblick se ut att öka, men kan i 
realiteten minska. Behovet av överkapacitet minskar när de två enheterna kan samarbeta och planera 
sina verksamheter och upphandlingar gemensamt. 

 
Figur 4. Causal-loop diagram: totalkostnader, stordriftsfördelar.  
 
Organisationsförslag 3 möjliggör stordriftsfördelar, vilket minskar den totala kostnaden. Ett 

exempel (redovisas i figur 3) är möjligheten att genomföra regionala upphandlingar. Varje 
upphandling har en del av fasta kostnader, t.ex. administrativa kostnader. Om två upphandlingar 
genomförs samtidigt, kan dessa fasta kostnader delas och halveras. I organisationsförslag 2, kommer 
enheterna sannolikt att genomföra separata upphandlingar, vilket innebär att var och en av 
upphandlingarna bär hela de fasta kostnaderna. 

 
2.5.  Sammanfattning: Organisation förslag effekter 

Organisationsförslag 3 innebär många fördelar, men också troligtvis ökade kostnader för 
chefslöner och lokaler. Möjligheten för de olika enheterna att samarbeta och dela arbetsbördan 
under driftstopp minskar behovet av överkapacitet. Samtidigt kan driftstopp och upphandlingar 
planeras tillsammans, risken minskas för samtidiga driftstopp och stordriftsfördelar uppnås eftersom 
de administrativa kostnaderna kan delas. 
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3. Discreet Event Simulering (DES) används för planering av resurskapacitet vid 
strålbehandlingsrum 

En kapacitetsökning behöver genomföras i regionen de kommande åren samtidigt som brist 
råder på specialistsjuksköterskor. För att åskådliggöra hur effekterna av task-shifting på 
strålbehandlingsrum, som diskuteras i utredningen, kan påverka verksamheterna har förslaget 
genomgått DES. I exemplet nedan utförs beräkningen på tio aktiva behandlingsrum (figur 5). I 
dagsläget är ca 10,5 behandlingsrum öppna. Det aktuella antalet sjuksköterskor per behandlingsrum 
är 4, vilket innebär att cirka 40 specialistutbildade sjuksköterskor idag arbetar på behandlingsrum.  
Den planerade kapacitetsökningen för de kommande 10 åren gällande antal behandlingsrum och 
behandlingsserier per accelerator och år (BA/Å) för de tre enheterna är: 

 
 

 Rum BA/Å 
NKS 8 425 
RaH 3 460 
SöS 4 460 
Total  15 6795 

 
Med nuvarande svårigheter att rekrytera sjuksköterskor är det troligt att det blir svårt att 

bemanna ytterligare fem behandlingsrum. 

 
Figur 5. Strömkapacitet i Stockholmsregionen. 
  
Ett sätt att öka kapaciteten skulle vara att ersätta en sjuksköterska per rum med en 

undersköterska (eller en tekniker). På detta sätt kommer nuvarande 40 specialistsjuksköterskor 
kunna bemanna 14 behandlingsrum (figur 6). 
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Figur 6. Ökad tillgänglighet genom att ersätta en sjuksköterska med en undersköterska per rum. 
 
Men fortfarande behövs ett rum till för att nå den önskade kapaciteten av 15 rum. Detta 

innebär att 3 specialistsjuksköterskor och en undersköterska måste rekryteras (figur7). 
Då undersköterskor är lättare att rekrytera i Stockholmsregionen är detta ett sätt att öka kapaciteten. 

 
Figur 7. kapacitet som krävs för att nå 15 rum i Stockholmsregionen. 
 
Ökningen av lönekostnader från det aktuella scenariot är: 
 
Ö𝑘𝑎𝑑	  𝑙ö𝑛𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟	   𝑇𝑘𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	  𝑠𝑗𝑢𝑘𝑠𝑘ö𝑡𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟	  ×	  𝑠𝑗𝑢𝑘𝑠𝑘ö𝑡𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎	  𝑙ö𝑛 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘ö𝑡𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟	  ×

	  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘ö𝑡𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎	  𝑙ö𝑛  
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒	  𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦	  𝑐𝑜𝑠𝑡	   𝑇𝑘𝑟 = 3	  ×	  625 + 15	  ×	  425 = 8250 Tkr 
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BILAGA  3.  INKOMNA  SYNPUKTER  FRÅN  FÖRETRÄDARE  
FRÅN  VÅRDVERKSAMHETERNA  SAMT  FACKLIGA  
ORGANISATIONER  GÄLLANDE  DE  PRELIMINÄRA  
ORGANISATIONSFÖRSLAGEN  

1.  
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Hej! 
Tack för sammanställningen från workshop enligt nedan och tack för att Capio S:t Görans 

sjukhus (CStG) har beretts tillfälle att lämna kompletterande synpunkter. 
Vi vill enligt nedan utnyttja tillfället att utöver vad som framkom vid workshopen inkomma 

med ytterligare – mer Capio S:t Göran specifika – kommentarer: 
 
Allmänna reflektioner: 
Strålbehandling är en integrerad del av det onkologiska omhändertagandet. 
Ansvar för en sammanhållen vårdkedja innebär kontroll av alla delar i vårdkedjan.  
Strålkanonernas standard och kapacitet (8+4+3) kommer under flera år framgent att vara olika. 
Resurser för att strålterapi inom CStG:s ansvarsområde av cancersjukvården är likvärdiga med 

den standard som erbjuds vid K respektive SÖS är SLL:s/HSF:s ansvarsområde (som beställare). 
Det åligger sedan CStG (som vårdgivare) att förvalta dessa resurser på ett för patienterna och 

beställaren optimalt sätt. 
Det är utifrån patienternas och CStG:s synvinkel helt avgörande att det skapas samma/lika 

förutsättningar, inom våra respektive uppdrag, för den onkologiska verksamhet vid CStG, K och 
SÖS. 

 
Förslag 1b: 
Fördel: Jämlika onkologverksamheter, även om något sämre för CStG:s patienter eftersom inte 

strålbehandlingen ligger fysiskt vid CStG.  Bra att sjukhusfysik ingår. Mindre sårbar resursmässigt. 
Klara samordningsvinster inom forskning och rekrytering. 

Nackdel: Ingen onkologisk verksamhet har kontroll över alla delar av vårdkedjan. CStG 
patienter får aldrig strålbehandling på egen klinik. Ingen konkurrens och ingen möjlighet att välja 
alternativ vårdgivare inom strålbehandling.  

Övrigt: Helt avgörande är att den nya strålbehandlingsenheten blir/är en organisatoriskt 
självständig resursenhet, gemensam för CStG, K och SÖS. Alla patienter med strålbehov måste 
finnas i en och samma kö. Patienterna skall strålbehandlas vid den strålkanon som bäst motsvarar 
patientens behov oavsett om remissen kommer från CStG, K eller SÖS och oavsett om detta fysiskt 
blir vid K, SÖS eller RaH. Hur länkas strålbehandling med övriga onkologiska 
flöden/tumörområden? Det behövs kompetensutveckling och bibehållande av kompetens inom 
strålbehandling på de medicinska onkologverksamheterna, viktigt att detta går att lösa 
(rotationstjänstgöring? schemalagd auskultation?). Tydlig fördelning av ansvar krävs vem gör vad om 
patienten behöver läggas in. Vem ritar planer? Vem godkänner? Bra system för remittering måste 
utvecklas, K och SÖS har samma journalsystem men inte CStG. NPÖ finns men fungerar inte i 
praktiken. 

 
Förslag 3: 
Fördel: Jämlikt. CStG kan styra och optimera egna flöden.  
Nackdel: Resurskrävande. Hur samordnas forskning med medicinsk onkologi, risk för 

splittring mellan olika centra. Konkurrens om resurser som redan idag är för små. CStG får den 
äldsta maskinparken vilket kan leda till ojämlikhet och sämre behandling. 

Övrigt: Samordning av vårdprogram och behandlingar blir en utmaning. Olika maskinpark på 
olika kliniker gör att patienter troligtvis ändå måste flytta runt. Hur prioritera vid resursbrist o/e 
apparatstopp? Var skall den regionala samordningen fysiskt sitta och vilket ansvar får denna.  

 
Förslag 1a: 
Fördel: CStG ser inga fördelar. 
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Nackdel: Oklart hur den onkologiska verksamheten vid NKS kommer att organiseras. 
Ojämlikt att strålbehandling ligger under en klinik av tre. Blir mycket likt RaH nuvarande 
organsation som åtminstone CStG arbetar för att inte efterlikna. Inget nytänkande. Här saknas 
sammanslagning med sjukhusfysik. 

 
Förslag 2: 
Fördel: CStG ser inga fördelar. 
Nackdel: Ojämlik vård. En vårdgivare (CStG) har helt andra förutsättningar. Ökad sårbarhet. 
Övrigt: MR regional resurs även vid de övriga förslagen? 
 
Sammantaget: CStG förordar, med ovan nämnda förutsättningar, i första 

hand organisationsförslag 1b. I andra hand organisationsförslag 3. CStG ser 
inga fördelar och är starkt emot förslag 1a respektive förslag 2. 

 
Med vänlig hälsning 
 
PA Dahlberg 
Chefläkare Programkontoret 
Capio S:t Görans sjukhus 
 

Komplettering 13 sept 
Hej igen! 
CStG önskar komplettera/förtydliga våra synpunkter (framförda enligt nedan den 5 september) 

avseende framtida strålbehandling inom SLL. 
 
Den onkologiska verksamheten vid CStG är nystartad fr.o.m. innevarande år (2016) och under 

en uppbyggnadsfas. Detta medför särskilda rekryteringsbehov vad gäller onkologisk kompetens. 
Onkologisk verksamhet – oavsett huvudman – har bedrivits sedan åtskilliga år vid länets två 

övriga onkologiska kliniker, Karolinska och SÖS, vilka därför har en helt annan 
bemannings/rekryterings situation. 

CStGs uppdrag från HSF inom onkologi från HSF betonar ”ett samlat ansvar för 
patientcentrerade vårdprocesser” och ”ett ansvar för en sammanhållen vårdkedja”. 

 
Det är utifrån ovan nämnda perspektiv och utifrån nedan redan framhållna ”Allmänna 

reflektioner”: 
Av fundamental betydelse att: Resurser för strålterapi för CStG:s ansvarsområde inom cancersjukvården 

är likvärdiga med den standard som erbjuds vid K respektive SÖS. 
 
CStG kvarstår i sin bedömning att utifrån dessa förutsättningar rekommendera alternativ 1b.  
Även alternativ 3 är ett för CStG mycket attraktivt alternativ, men eftersom strålkanonernas 

standard och kapacitet vid RaH är sämre jämfört med den strålkapacitet som K respektive SÖS 
kommer att kunna erbjuda, måste förslag 3 kompletteras.  

 
Kompletteringen bör utgå ifrån att strålkapaciteten och strålstandarden vid RaH (den 

som faller under CStGs ansvarsområde) redan nu uppgraderas,  och att förutsättningar så 
snart möjligt skapas vid S.t Görans sjukhusområde att bygga en tredje 
strålbehandlingsavdelning med förslagsvis tre moderna strålkanoner. Detta bör kunna ske i 
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landstingets regi och/eller i samarbete med en eller flera privata vårdgivare (exempelvis 
Capio AB, Docrates AB). 

 
Det är oerhört viktigt att den onkologiska verksamheten vid CStG ges förutsättningar 

att verka på samma villkor som den landstingsdrivna onkologiska verksamheten!! Detta kan 
inte nog betonas. 

 
Mvh  
PA Dahlberg 
Läkarföreningen K 

4. 
Hej! 
 
Här kommer några kommentarer efter det att Läkarföreningen på Onkologkliniken tagit del av 

materialet från workshopen den 29/8. Kallelsen nådde oss så pass sent att vi inte hade möjlighet att 
närvara. Läkarföreningens representation förordar, liksom Vårdförbundet och SACO-K, alternativ 
1b (delar av onkologen och strålfysik bildar en självständig strålbehandlingsklinik). Skälet till detta är 
att vi, med den personalbrist som råder i nuläget och troligen även framöver, bedömer att det skulle 
varar svårt att bemanna två eller tre fristående strålbehandlingskliniker. Organisationen är komplex 
och särskilda kompetenser behövs, som endast ett fåtal individer besitter. Remisshanteringen skulle 
bli mycket mer komplicerad. Ur ett jämlikhetsperspektiv är förslag 1b bäst eftersom det utnyttjar 
resurserna mest effektivt, och gör dem tillgängliga för samtliga patienter på lika villkor. Organisation 
1b gör det också lättare att garantera den framtida kompetensförsörjningen. 

 
Vänliga hälsningar 
Sara Åsbrink 
 
 
5.Vårdförbundet K 
2016-09-05 
Synpunkter från Vårdförbundet avdelning Stockholm kring den pågående processen om 

framtidens strålbehandling i Stockholm-Gotlands region. 
GENERELLT: 
Kapaciteten:  
Strålbehandlingen är en komplex process med ständigt ökad efterfråga. Trots initiala höga 

investeringar är strålbehandling bevisligen en kostnadseffektiv behandlingsmetod med goda kliniska 
resultat. Framtiden pekar mot ett fortsatt ökat strålbehandlingsbehov i kombination med andra 
terapier som håller på att etableras. 

Regionen har idag underdimensionerad kapacitet för strålbehandling.  
SöS kommer att ha diversifierad utrustning. Möjligheten att lätt kunna flytta patienterna mellan 

acceleratorerna saknas utan omfattande omplanering. Apparatparken består till hälften av gamla 
acceleratorer och lokalerna är inte ändamålsenliga (bl.a. regnar in från taket). Omfattande renovering 
av lokalerna och akut byte av acceleratorer är nödvändigt. I praktiken tar detta åtminstone 3 år att 
genomföra. Kapaciteten på Södersjukhuset bedöms alltså vara reducerad de närmaste åren. 

NKS planeras i skrivande stund ha utrustningar från annan leverantör än Radiumhemmet har 
för närvarande vilket försvårar integrationen med nuvarande strålbehandling och reducerar 
effektiviteten under en längre tid.  
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Merparten av acceleratorerna på Radiumhemmet är idag gamla. Verksamheten planeras flyttas 
till NKS. Planerna är vidare att riva helikopterhuset vilket medför att de nyaste och mest 
ändamålsenliga strålbehandlingslokaler kommer att försvinna. För att SLL (eller annan aktör) skall 
driva verksamheten vidare krävs en plan för upprustning av acceleratorer och lokaler.  

Uppskattning av kapaciteten i antal acceleratorer måste ta hänsyn till behoven för service, 
underhåll, schemalagda kvalitetskontroller, kontroller inför varje avancerad behandling, oplanerade 
avbrott samt behov av tillgång till utrustning för utveckling av nya behandlingsmetoder. Dessutom 
måste beaktas de senaste resultaten av ESTRO-HERO analysen avseende öknings av framtida 
strålbehandlingsbehov i Europa. 

Med hänsyn till ovanstående anses att strålbehandling på Radiumhemmet behöver fortsätta 
under ett överskådligt antal år med sin nuvarande kapacitet, dels för att ersätta bortfallet på 
Södersjukhuset och dels i avvaktan på metod- och systemetableringen på NKS där i det sistnämnda 
finns ett antal okända faktorer. 

Specifika verksamheter såsom brachy och Stereotactic Body Radiotherapy: 
Sådana verksamheter kräver hög och samlad kompetens, högt antal patienter för att uppnå 

kritisk massa och inte minst samverkan mellan kliniska metodiken, utveckling, forskning och 
utbildning. Dessa verksamheter bör alltså geografiskt vara på ett ställe och tillsammans med adekvat 
bemanning och hög kompetens är då mindre känsliga av den ovan nämnda problematiken med 
geografisk och ev. organisatorisk spridning. 

Bemanning: 
Strålbehandlingen gagnas av en samlad och koncentrerad kompetens där samtliga 

personalkategorier arbetar under en gemensam, klar och tydlig ledning med eget ansvar för budget 
och personal. Detta har uppmärksammats upprepade gånger under åren av olika utredningsgrupper. 
Den samlade och höga kompetensen kan under gynnsamma organisatoriska former även etablera 
FoUU aktiviteter som är nödvändiga i denna snabbt växande disciplin. Likaså en kritisk massa av 
dedicerade onkologer skulle kunna utveckla disciplinen i rätt riktning som det har påpekats i bl.a. 
McKinsey utredningen. I och med det grundläggande arbetet att etablera ett flöde och etableringen 
av nya metoder i NKS behövs en tydlig och relevant plan med konkreta åtgärder för den parallella 
driften i tre geografier.  

 
SPECIFIKA SYNPUNKTER PÅ KONKRETA ORGANISATIONSFÖRSLAG: 
Organisationsförslaget 1a: 
Förslaget saknar anknytning i den planerade NKS organisationen där strukturen ” tema cancer”   

snarare än en klassisk onkologklinik diskuteras.  Någon tydlig fora hur en ”tema cancer” 
organisation kan organisera och driva en effektiv strålbehandlingsverksamhet med möjligheter till 
utveckling, utbildning och forskning är inte känd. 

Organisationsförslaget 1b: 
Förslaget tolkas som en organisatoriskt självständig strålbehandlingsavdelning inom Karolinskas 

nya organisation. Förslaget förutsätter en gemensam strålbehandlingsenhet utöver geografier med 
egen ledningsgrupp, budget och mandat och med alla relevanta yrkesgrupper integrerade i en och 
samma organisation och verksamhet, en lösning vilken flertalet utredningar under åren har visat vara 
fördelaktig. 

Trots nuvarande problematik med kapacitet och bemanning anses detta förslag kunna vara 
mindre känslig pga. tillgång till större acceleratorpark och personalvolymer samt möjlighet att 
implementera nödvändiga utbildningar och anställa även personal med yrkesinriktning relevant för 
att säkerställa kontinuitet och drift av acceleratorerna.  

Detta förslag säkerställer att patienterna kan erbjudas lika vård med samma förutsättningar, 
avseende metoder, väntetider och tekniska faciliteter. 
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Organisationsförslaget 2: 
Förslaget innebär en delning av verksamheten. I nuläget och enligt det generella avsnittet ovan 

kommer inte SöS att ensamt kunna axla produktionskraven p.g.a. problematiken med utrustning, 
lokaler och även begränsad personalvolym. 

Organisationsförslaget 3: 
Förslaget innebär en delning av verksamheten. Förutsättningarna för Södersjukhuset är samma 

som i förslag 2 ovan. Övergång av övergripande ansvaret på regional nivå (RCC) saknar tydlighet 
vad gäller bemanning, effektiv resursutnyttjande av utrustningen och etablering av enhetliga metoder 
i de tre geografier. Förslaget är också otydligt vad gäller utbildning, forskning och utveckling som 
organisatoriskt tillhör KI och SU.  

 
Ulla Lundblad 
Vårdförbundet 
 
 
6.Läkarföreningen och Vårdförbundet SöS 
 
Synpunkter på utredning om framtidens strålbehandling i Stockholm-Gotland från 

fackliga medlemmar på Södersjukhuset (Läkarföreningen och Vårdförbundet) 
 
Onkologisk vård i Stockholm har omorganiserats med bildandet av tre separata onkologiska 

kliniker med olika huvudmän. Motivet för detta har varit att nuvarande organisation varit för 
komplex och inte fokuserat på patientens väg i vårdkedjan. En kvarstående fråga är organisationen 
av stålbehandlingen i regionen. Regionalt Cancercentrum har presenterat fyra organisationsförslag. 
Läkarföreningen och Vårdförbundet på Karolinska har nu lämnat synpunkter på dessa, dock utan att 
tillfråga de som arbetar på enheten på Södersjukhuset som 161001 blir en av de autonomt 
fungerande onkologklinikerna. Vi vill därför lämna kompletterande synpunkter utifrån ett SÖS-
perspektiv. 

I två av de presenterade förslagen (1a och 1b) fullföljs inte intentionen med vårdkedjerelaterad 
organisation för strålbehandlingsdelen utan bara för övrig onkologisk terapi. Med dessa förslag 
kvarstår därför en ogynnsam komplexitet, oklart ansvarsförhållande och logistiska problem.  

I förslag 2 och 3 fullföljs intentionen med helhetsansvar för vårdkedjan men med 
begränsningen att detta ännu inte gäller för CStG enligt förslag 2. Utifrån ett SÖS-perspektiv är dock 
båda dessa förslag till gagn för våra patienter ur ett jämlikhetsperspektiv. 

Andra aspekter: 
Kompetensförsörjning 
Utifrån 10 års erfarenhet vet vi att det är utomordentligt svårt med kompetensrekrytering till en 

enhet utan egna mandat för utvecklingsarbete. Vi ser därför inte att vare sig alternativ 1a eller 1b 
skulle innebära någon förbättring. En autonomt fungerande stålbehandlingsenhet på Södersjukhuset 
kommer däremot enligt vår uppfattning att vara en betydligt attraktivare arbetsplats för all 
stråbehandlingspersonal än för närvarande. Med fyra acceleratorer och patientunderlag från tre stora 
tumörgrupper kommer möjligheterna att rekrytera både utvecklingsorienterade onkologer, fysiker 
och specialistsjuksköterskor att vara mycket goda. En strålbehandlingsavdelning med ovan nämnd 
resurser kommer fortsatt att tillhöra de större i landet och därför vara en attraktiv arbetsplats. 

 Samtliga tre onkologkliniker i Stockholm kommer att ha ett stort antal färdigutbildade 
onkologer med fullgod kompetens för strålbehandling av de tre stora diagnosgrupperna. Ovanligare 
diagnoser vilka kräver mer komplex behandling som endast ett fåtal individer innehar kompetens för 
är redan idag centraliserade till Solna och det finns så vitt känt inga planer på att ändra detta. 
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Remisshantering/bokning 
I dagsläget avsätts 4 sjukskötersketjänster för hantering av strålremisser och tidsbokning efter 

genomförd centralisering av bokningen.  Vi uppfattar detta som en onödigt stor resursåtgång och att 
en decentraliserad bokning på varje enhet skulle bli mer effektiv och bättre kunna tillgodose 
patienternas önskemål om geografisk närhet till strålbehandlingen, önskemål om behandlingstider 
mm. 

Effektivitet och utvecklingsarbete 
En mindre administrativ enhet innebär kortare beslutsvägar och därmed möjlighet till högre 

tempo i förbättringsåtgärder och utvecklingsarbete samt större kontroll över produktion och 
kostnader. 

Stockholm 160909 
Genom: Ellinor Elinder (fackligt förtroendevald Läkarföreningen), Tommy Fornander, Martina 

Gustavsson (fackligt förtroendevald Vårdförbundet), Jenny Lundin 
Vårdförbundet SöS 
 
Stockholm 2016-09-07 
Kompletterande synpunkter från södra sidan 
Dessa synpunkter är mycket kortfattade eftersom tiden har varit knapp och vi inte fått ta del av 

diskussionen innan.  
 
Karolinska har nu i över 10 år bedrivit strålbehandlingsverksamhet och tanken att samla all 

onkologi och strålbehandling under ett tak har väl varit god men med facit i hand har det inte 
fungerat som det var tänkt. 

Onkologen är nu på väg att återigen vara delad och frågan är ju då också om strålbehandlingen 
ska vara delad. 

Att arbeta på en satellit-site har många nackdelar. Känslan är ofta att beslut fattas långt bort 
utan delaktighet, att resurser oftast läggs på huvudsiten och att det är satelitsiten som måste anpassa 
metoder så att det passar huvudsiten.  

För sjuksköterskor upplevs också en viss otrygghet då du kan bli förflyttad från den ena siten till 
den andra med kort varsel. Även om vi har samma metoder skiljer arbetssätten något vilket kan vara 
en patientsäkerhetsrisk. Vi har även svårare att närvara vid diverse möten då dessa oftast är på 
huvudsiten vilket ytterligare ökar känslan av att inte vara delaktig i beslut. 

 
SYNPUNKTER PÅ ORGANISATIONSFÖRSLAG: 
1a: 
Mindre bra förslag.  Liten skillnad från hur det är organiserat idag, vilket inte är optimalt. 
1b: 
Ok förslag men problematiken med att vara på olika siter bör uppmärksammas, se ovan. 
Tydligare organisation och starkt ledarskap behövs. 
2: 
Mindre bra förslag. Otydlig organisation med tanke på fysik och teknik. 
3: 
Bra förslag. 
Tydlig organisation även om det behöver specificeras vad, hur och vilka som ingår i den 

regionala samordningen.  
Fördelning och flöde av patienter behöver också vara tydlig så att alla siter har optimal 

belastning med tanke på renoveringar och byte av utrustning. 
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Bra att upphandling och långtidsplanering sker på en regional nivå då det ofta handlar om långa 
planeringar och höga kostnader. (Karolinska sjukhuset har inte lyckats upphandla i tid vilket nu 
medfört att vi har mycket föråldrad utrustning.) 

Lokal omvårdnadsutveckling och övrig FoUU blir lättare att utföra på mindre site då man inte 
hela tiden behöver samordna mellan många aktörer.  (Idag bedrivs mycket liten utveckling för 
sjuksköterskor och omvårdnadsåtgärder toppstyrs!) 

Lokala variationer är ok inom riktlinjer från den regionala samordningen. 
Bra med dosplanering på plats för diskussion om planer och mer flexibelt samarbete. 

 

BILAGA  4.  SYNPUNKTER  FRÅN  NATIONELLA  
EXPERTGRUPPEN.  

1. 
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2. 
Tack för förtroendet och möjligheten att få ge mina synpunkter på de olika förslagen till 

framtida organisationen av radioterapi i Stockholm. Låt mig först säga att alla förslagen har sina 
fördelar och nackdelar. Alla förslag, för att de ska kunna fungera bygger på ett ledarskap som har 
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förstått och är villiga att implementera samverkan inom regionen. Saknas detta ledarskap och viljan 
till samverkan, kommer samtliga förslag att vara relativt misslyckade. Det förslag som så småningom 
beslutas måste kombineras med tydliga (mycket tydliga) instruktioner, till de olika klinikerna och 
dess chefer kring samverkan. 

 

Förslag 1 a 
Strålbehandlingen blir en del av onkologiska kliniken NKS 
Patientperspektiv och tillgänglighet: Det finns en stor risk att enheten på SöS och gamla RaH 

blir en oattraktiv placering om ”huvuddelen” och hela klinikledningen finns på NKS. Detta innebär 
att det för patienterna riskerar att bli en klart sämre kvalitet och tillgänglighet. Likaså kan man 
mycket väl misstänka att det fördröjer behandlingen om arbetsplatsen blir oattraktiv för läkare och 
fysiker som blir placerade i kortare eller längre tidsperioder. Skulle man välja längre tidsperioder 
riskerar man att utvecklingen på SöS och gamla RaH helt stannar upp.  

Kompetensförsörjning: Det blir helt klart mindre attraktivt att bli stationerad på de båda 
klinikerna utanför NKS då hela kedjan av behandling inte kommer att finnas på den egna kliniken. 
Vidare kommer man ha svårt att rekrytera till placering på strålbehandlingarna RaH och SöS. 
Kompetensen kring radioterapi hos personal inom ”medicinsk” onkologi vilket i förlängningen 
riskerar att försämra kvaliteten. 

Forskning utveckling och utbildning. ST – utbildningen kommer att försvåras av de olika 
enheterna inte har tillgång till sin egen klinik. Eftersom alla ST läkare vanligtvis börjar sin utbildning 
på vårdavdelning finns en risk att endast läkare vid NKS kommer att vilja utbilda sig inom 
radioterapi.  

Resursfördelning: Det finns helt klart en oerhörd risk att strålbehandlingen på NKS gynnas i 
förhållande till de två olika strålavdelningarna 

Rekommendation: Detta förslag innebär med största sannolikhet den största risken för friktion 
mellan de tre olika klinikerna och brist på effektivitet vilket i längden kommer att drabba patienter. 
Erfarenheter från Västra Götaland med uppdelningen av onkologin i Borås, där radioterapin tillhör 
Göteborg och den medicinska onkologin är en del av sjukhuset i Borås är ett varnande exempel. 
Läkare vill inte åka till Borås och man har korta placeringar med dålig kontinuitet och ingen kontakt 
med den medicinsk onkologiska delen. Detta har inneburit en dålig arbetsmiljö och låg effektivitet. 
Vård kedjan har blivit fragmentiserad. 

 
Förslag 1 b 
Strålbehandlingen blir en egen klinik på NKS. 
Patientperspektiv och tillgänglighet: Bättre än alternativ 1a. Den självständiga kliniken kommer 

att ha ett obundet ansvar för alla patienter. Problemen med ”sateliter” kommer dock att vara 
oförändrade. 

Kompetensförsörjning: Troligtvis samma problem som vid förslag 1a. Sateliterna kommer att 
vara oattraktiva som placering. Det finns en påtaglig risk att få läkare kommer att ha en 
yrkesidentifikation som inkluderar radioterapi. Vidare finns en högst påtaglig risk för en splittring av 
specialiteten i en radioterapeutisk och en medicinsk del. Norra Europa har varit framgångsrika i en 
mer integrerad utbildning även om subspecialisering i det ena eller andra så småningom i karriären 
blir nödvändig. 

 

Forskning utveckling och utbildning: Utbildningen av ST - läkare kommer att kompliceras 
av att radioterapi blir mer av en ”randutbildning” i stället för en integrerad del av onkologiska 
utbildningen. Forskningen kräver liksom vid alla förslag en utvecklad kultur för samverkan.  
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Resursfördelning: Resursfördelningen blir klart enklare än vid alternativ 1a då chefen för den 
sammanhållna kliniken får ett övergripande ansvar som kommer att vara lika för alla kliniker även 
om en viss risk finns för att den största enheten gynnas på bekostnad av de mindre enheterna. 
Speciellt gäller detta fördelning av personal i samband med personalbrist. 

Rekommendation: Fullt möjligt alternativ. Svårigheterna enligt ovan är dock av vital natur 
varför detta inte känns som det mest attraktiva alternativet om dock mycket mer attraktivt än förslag 
1a. 

 
Förslag 2 Radioterapiavdelningarna integreras onkologiska klinikerna på 

NKS (8+3 maskiner) respektive SöS (4 maskiner). 
Patientperspektiv och tillgänglighet: Ur patientperspektiv är detta ett bra förslag. SöS och 

NKS klinikerna kommer att ha kontroll över hela vårdkedjan. Patienterna kommer inte känna att de 
har med olika delar av sjukvården att göra i den onkologiska behandlingen. Resurser kommer att 
kunna fördelas mellan onkologisk behandling och radioterapi beroende på behovet vid varje enskilt 
tillfälle. Undantaget är då patienterna från Capio som fortfarande måste remitteras. Utan väl 
inarbetade rutiner och koordinering för bokning mellan de två andra klinikerna kan dessa patienter 
komma i kläm. 

Kompetensförsörjning: Kompetensförsörjningen kommer troligtvis att bli enklare vid 
sammanhållen klinik. Speciellt på ST läkarnivå. Men även andra yrkesgrupper kommer att gynnas av 
korta vägar till beslut. Problemet blir då Capio som blir en medicinsk onkologisk klinik där det 
troligtvis blir mindre attraktivt att söka ST – tjänst. 

Forskning utveckling och utbildning: Liksom tidigare sagt är forskning, utveckling och 
utbildning oavsett förslag helt beroende av samverkan mellan alla inblandade. Det förenklas om 
varje klinik har sin egen hela vårdkedja. ST utbildningen stärks om radioterapin finns integrerad med 
medicinsk onkologi på sjukhusen. Capio blir då undantaget och man måste garantera en samverkan 
kring utbildning mellan Capio och de övriga två klinikerna. 

Resursfördelning: Bekymren med korta placeringar försvinner delvis. Enheten på gamla RaH 
blir fortfarande en satellit men avståndet till NKS är så kort att det troligtvis innebär ett något 
mindre problem även om kontinuitet kan bli ett problem. Varje klinik kommer att kunna fördela 
resurser mellan de två subspecialiteterna på ett mer rättvist sätt som lättare kan förankras i 
personalgrupperna. 

Rekommendation: Detta är ett bättre alternativ än alternativ 1a och 1b. Varje enhet är 
tillräckligt stor och har ett stort patientunderlag för effektiv integrerad sjukvård. Problemet är att 
Capio då blir en klinik utan integrerad vårdkedja. 

 

Förslag 3 Radioterapi avdelningarna tillhör onkologiska klinikerna på NKS (8 maskiner) Capio 
(3 maskiner) respektive SöS (4 maskiner). 

Patientperspektiv och tillgänglighet: Patienterna tillgänglighet kommer att vara mera jämlik i 
regionen. Men det kräver ändå en regional koordinering och ett bestämt samarbete mellan 
klinikerna. Ojämn tillströmning av patienter till de olika klinikerna kommer oavsett alternativ kräva 
koordinering. Patienterna kommer att känna av att de behandlas på samma klinik och kontinuiteten 
blir bättre även om Capios patienter får sin behandling på annan plats. 

Kompetensförsörjning: Initialt kan kanske enheten vid gamla RaH bli svår att bemanna med 
tillräcklig kompetens både pga. sin litenhet och att Capio mig veterligen inte har erfarenhet av 
radioterapiverksamhet. Man ska dock inte bortse från att små enheter med små avstånd till 
verksamhetens ledning ofta innebär en attraktiv arbetsmiljö som kan bidra till att 
kompetensförsörjningen inte blir ett problem. Troligtvis kommer man att vara tvungen att locka 
med någon morot inför starten av verksamheten. Med tiden kommer kompetensförsörjningen inte 
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att vara ett större problem där än på de andra två enheterna. ST utbildningen kommer att underlättas 
av att varje klinik har ansvar för sin egen radioterapi vilket ökar attraktionskraften för nya läkare på 
Capios enhet.  

Forskning utveckling och utbildning: Forskning, utveckling och utbildning kommer som 
tidigare beskrivits, att kräva ett utvecklat samarbete i regionen. ST-utbildningen kommer att gynnas 
av en integrering av radioterapi och medicinsk onkologi.  

Resursfördelning: Resursfördelningen förenklas av att varje klinik har eget ansvar för sin 
radioterapienhet. Negativt skulle kunna vara om de småenheterna pga. färre individer anställda skulle 
bli mer sårbara i händelse av sjukdom eller uppsägningar eller vid olika tillfällen av hög 
patienttillströmning. I vilket fall som helst måste en regional koordinering vad gäller tillgänglighet 
finnas om radioterapin ska delas mellan olika kliniker.  

Rekommendation: Även om en effektiv regional koordinering av tillgänglighet blir nödvändig 
vid en verksamhet som är uppsplittrad i flera enheter så överväger fördelarna. Med respekt för 
svårigheterna att starta en helt ny verksamhet vid Capios onkologiska klinik så torde detta vara det 
mest attraktiva alternativet ur flera aspekter beskrivna enligt ovan. 

 
Sammanfattande synpunkter: Alla alternativen har sina för och nackdelar. Alternativ 1a är det 

minst attraktiva då det delar in Stockholm onkologi i en huvudklinik och två kliniker av som mera 
kommer att likna satelliter och få svårare med kompetensförsörjningen på sikt. Erfarenheten från 
Borås talar emot denna lösning även av arbetsmiljö- och effektivitetsskäl. De övriga tre alternativen 
är troligtvis acceptabla i olika utsträckning. I Norden finns en tradition av sammanhållen onkologi 
till skillnad från andra delar av Europa och resten av den utvecklade världen. Denna integrerade 
verksamhet har varit framgångsrik och är troligtvis en av anledningarna till att överlevnaden är, 
relativt sett mycket god i vår del av världen. Alternativ 1b riskerar att dela upp specialiteten vilket gör 
att vårdkedjan kommer att bli mera fragmenterad för den enskilda patienten. Stockholm har 
dessutom så stor impakt på resten av landet att det finns en risk att detta får en smittoeffekt vilket 
troligtvis inte är av godo.  Vad gäller alternativ 2 och 3 så är summan av för- och nackdelar relativt 
lika varför det på kort sikt troligtvis är mer attraktivt med alternativ 2. Dock är prognosen för 
onkologisk verksamhet sådan att man kan anta att behovet av onkologisk sjukvård kommer att öka 
inom de närmaste åren. Det är därför rimligt att tro att även behovet av radioterapi kommer att öka. 
Kravet på korta effektiva vårdkedjor med korta väntetider gör att detta behov troligtvis kommer att 
öka inom överskådlig tid. Alternativ 3 ter sig därför mest attraktivt på lite sikt.  

Slutligen vill jag upprepa att minst lika viktigt som vilket alternativ man väljer är ett klart 
uppdrag till cheferna om samarbete vad gäller utbildning, forskning och resursfördelning. Möjligen 
skulle RCC kunna ha en koordinerande och övervakande funktion, vilket skulle vara fristående från 
de tre klinikern.  

3.  
Synpunkter	  på	  de	  utarbetade	  organisationsförslagen	  	  
Tiden för att genomläsa och kommentera de lagda förslagen har varit mycket begränsad och 

mina kommentarer nedan ska därför läsas och förstås i det skenet. Vidare är jag sjukhusfysiker 
till professionen och mina synpunkter och kommentarer, i synnerhet sådana rörande andra 
professioner än min egen, ska betraktas med denna, möjligen inte obetydliga bias för ögonen.   

Sammanfattning 
Av de föreslagna organisationsmodellerna förordar jag i första hand 1b då jag finner att 

denna bäst kan tillvarata de specifika utmaningar strålbehandlingsverksamheten står inför. 
I andra hand förordar jag modell 2 som också den har goda förutsättningar att fungera väl 

och som dessutom som modell är tämligen väl beprövad. 
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Jag menar att det finns starka invändningar mot både modell 1a och i synnerhet modell 3 
och förordar därför inte någon av dessa.  

Organisationsförslag 1a 
Denna organisation liknar den nuvarande men med de tillägg i organisation och struktur som 

kommer i och med öppnandet av NKS. En sådan organisation (15 acceleratorer) blir med bred 
marginal den största strålbehandlingskliniken (eller ”organisationen”) i Europa. Det finns ett 
antal utredningar som visat att allt för små strålbehandlingskliniker tenderar att bli ineffektiva, 
förändringsobenägna och känsliga ur ett personalrekryteringsperspektiv. Å andra sidan finns det 
så vitt jag känner till ingen utredning som visat att fördelarna av stordrift inom strålbehandling 
håller i sig även när organisationen blir gigantisk. Med 15 – 16 acceleratorer ligger man nära 
Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, (17 acceleratorer) där man under lång tid testat olika 
varianter av organisatoriska uppdelningar för att skapa en hanterlig situation. Om modell 1a 
kvalificerar sig vidare till närmare utredning, rekommenderar jag ett studiebesök i Toronto. En så 
stor organisation, dessutom i Stockholms fall spridd på tre geografiska lokalisationer, riskerar att 
drabbas av en svårkontrollerad, dyr och ineffektiv administration. Tecken på detta kan redan 
anas i den befintliga organisationen vid KS. 

Det är vanskligt att med säkerhet uttala sig om en kliniks effektivitet utan att i detalj känna 
till hur statistiken på de olika klinikerna ser ut. En sak man dock kan konstatera är att nuvarande 
Karolinska har det i särklass största antalet strålsjuksköterskor, räknat på behandlingspersonal 
per accelerator jämfört med resten av landet. Om man dessutom lägger till de strålsjuksköterskor 
man menar att man borde ha, ligger Karolinska nästan 50 % över motsvarande siffra för resten 
av landet. Om man ser på antal behandlingspersonal per behandlad patient blir bilden mindre 
extrem även om Karolinska även räknat så ligger högt. 

Utredarna har besökt Helsingfors och vid det besöket säkert noterat att man där (och faktiskt i 
hela Finland) lyckats uppnå en betydligt bättre effektivitet inom strålbehandlingsverksamheten, med 
bibehållen mycket hög kvalitet, än i något annat Skandinaviskt land. Detta oavsett vilka parametrar 
man väljer för att beräkna ”effektivitet”.  

En av de stora utmaningarna för svensk radioterapi de kommande åren är bemanningsfrågan, i 
synnerhet avseende behandlingspersonal. En komponent i detta är att vässa organisationen så att 
varje personalgrupps specifika kompetens används på bästa sätt. Intrycket är att Karolinska skulle 
kunna komma längre här och även om en omorganisation inte med nödvändighet löser fler problem 
än de skapar, finns det ändå anledning att fundera på om den nuvarande organisationen är den som 
bäst kan hantera de kommande årens utmaningar. 

Motsvarande bild framträder om man räknar på antalet sjukhusfysiker även om det underlag jag 
just nu har tillgång till inte kan ge mer än en grov översikt. 

Vad gäller onkologer blir bilden än mer komplicerad med tanke på den integration som nu råder 
mellan strålbehandling och övrig onkologi. 

Den dominerande trenden i övriga Skandinavien har gått mot fler mindre kliniker när 
kapaciteten för strålbehandling byggts ut. Sverige har, jämfört med sina grannar, förhållandevis få 
strålbehandlingskliniker, varav tre mycket stora i ett internationellt perspektiv. 

Organisationsförslag 1b 
En dedicerad ”Radioterapiklinik” är i en skandinavisk kontext relativt ovanlig. Jag har dock 

själv under ett antal år haft fördelen att arbeta i en sådan organisation (Radioterapiklinkken, 
Rigshospitalet, Köpenhamn). En sådan organisation har en hel del klara fördelar, i vart fall sett 
strikt ur ett radioterapiperspektiv. En grundförutsättning är att organisationen inte blir för liten, 
ett problem som knappast är aktuellt här. 

En egen specialiserad radioterapiklinik ger möjlighet att uppvärdera strålbehandling och på 
bästa sätt ta vara på den snabba utveckling som sker inom fältet. Allt för länge har radioterapin i 
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Sverige (och på många andra håll) betraktats som en antikvitet med förhållandevis begränsad 
potential, trots allt mer sofistikerade behandlingsmetoder och allt fler patienter; som den fattiga 
kusinen till den ”riktiga onkologin”. 

Att lägga den del av sjukhusfysik och medicinsk teknik som direkt hör till radioterapin i 
samma organisation som resten av strålbehandlingen skulle vara en synnerligen viktig 
komponent för att bygga upp en framgångsrik och framåtsyftande strålbehandlingsklinik. 
Argumenten mot en sådan ”delning” av sjukhusfysiken är ofta svaga och tar för de mesta andra 
hänsyn än strålbehandlingens: 

De sammanhållna radiofysikavdelningarna (där en egen sjukhusfysikavdelning/laboratorium 
servar strålbehandling, röntgen, nuklearmedicin…) är viktiga för att behålla och bygga upp 
ämnet radiofysik. Kan ligga en del i det men i första hand brukar argumentet användas av chefer 
för sammanhållna radiofysikavdelningar som riskerar ett minskat pastorat och alltså talar mer i 
egen sak än i radioterapins, eller radiofysikens. 

Dagens strålbehandling involverar i ökande grad olika typer av bildhantering och en nära 
kontakt mellan t.ex. ”röntgenfysiker” och ”terapifysiker” är viktig för att utveckla 
strålbehandlingen. Sant, men detta kan lösas på många andra sätt än att organisatoriskt skilja 
”terapifysikerna” från strålbehandlingen. 

Vissa grupper av sjukhusfysiker kan bli mer eller mindre isolerade om gruppen 
”terapifysiker” läggs i en annan organisation. Säkert sant men dels gäller detta främst mindre 
sjukhus där de sammanhållna radiofysikavdelningarna är viktigare, dels är det knappast 
strålbehandlingens dilemma. 

En aspekt som förtjänar särskild eftertanke om man organiserar sig enligt den här modellen är 
hur läkarsidan ska hanteras. Å ena sidan kan man hamna i diket att ”hur svårt kan det vara” med 
strålbehandling; den onkologiska kliniken (utan strålbehandling) lånar ut förste bäste läkare till 
strålen. Denna modell tillämpades mer eller mindre under den köpenhamnska radioterapiklinikens 
första år och var naturligtvis förödande för den radioterapeutiska verksamheten, kvaliteten och 
utvecklingen. Å andra sidan kan man ha en grupp strålonkologer som fullt ut kan specialisera sig in 
radioterapi som en egen specialitet men riskerar att avskärmas från stora delar av patienternas totala 
behandlingsförlopp. 

Rätt hanterat är detta knappast olösligt men centralt i resonemanget är att radioterapin måste 
hanteras som den högt specialiserade behandlingsmodalitet den faktiskt är. Även om radioterapins 
landvinningar traditionellt brukar tillskrivas fysikerna som skrå, kan naturligtvis inte utvecklingen tas 
vidare till klinisk tillämpning utan högt kvalificerade strålonkologer som tillåts specialisera sig och 
fördjupa sig i just strålbehandling. Den föreslagna modellen förefaller bäst ägnad att tillgodose detta 
centrala krav. 

Organisationsförslag 2 
I den här modellen löser man upp den organisation som genomfördes för inte allt för många år 

sedan där SöS blev en del av KS. Om man bortser från det bisarra intryck en sådan 
omorganisationsiver kan ge, borde det vid det här laget finnas gott om erfarenhet att summera och 
på ett korrekt sätt svara på den avgörande frågan om fördelarna med samgåendet övervägde 
nackdelarna. Eftersom jag personligen inte besitter detaljerad kunskap i ärendet är det svårt för mig 
att avgöra detta, därför bara några mer allmänna reflektioner nedan. 

För det första kan man konstatera att SöS med fyra acceleratorer alls inte kommer att vara en 
dedicerat liten klinik; det finns (kommer att finnas) sju ännu mindre strålbehandlingsavdelningar i 
landet. Kliniken kommer att vara stor nog att kunna hantera t.ex. tillfälliga driftstörningar eller 
utbyten av acceleratorer, stor nog att ha en ”kritisk massa” av personal och stor nog att bygga upp 
och underhålla välfungerande kvalitetssystem. 
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För det andra kan man konstatera att enheten RaH+NKS i sig naturligtvis är fullt tillräcklig stor 
för att uppfylla allt ovanstående och att ytterligare samordning med den tredje, geografiskt fristående 
enheten (SöS), med all sannolikhet kostar mer än det smakar. 

Organisationsförslag 3 
Av de fyra redovisade organisationsförslagen är detta det svåraste att som utomstående förstå, 

möjligen grundat på gedigen okunskap hos läsaren… 
För förslaget talar att alla tre strålbehandlingsenheter skulle få en hanterlig storlek (se ovan), att 

NKS skulle kunna utvecklas på egna meriter utan RaH som ”ballast” och att Capio St Görans 
onkologi så att säga skulle bli komplett. 

Att organisatoriskt överföra den fortsatta strålbehandlingsverksamheten på RaH till St Görans 
sjukhus, beläget mer än 2 km från Radiumhemmet, förefaller allt annat än rationellt. Det går att 
skapa logiska och sammanhängande organisationsdiagram utan att dessa har någon reell 
verklighetsförankring och detta förslag syns mig vara ett lysande exempel på detta. 

Organisationsförslaget innehåller en regional samordning av strålbehandlingen men det är oklart 
t.ex. hur en bokningskoordination i praktiken skulle kunna se ut när var och en av de tre enheterna 
var för sig ska hantera sina egna bokningar och, får man förmoda, mycket väl kan komma att ha 
sinsemellan olika tekniska system för bokningarna. Det ligger i farans riktning att den administrativa 
överbyggnaden för den önskade samordningen blir både komplex, dyr och ineffektiv. 

Samordningen vad gäller guidelines och protokoll är välkommen och välbehövlig men borde 
snarare hanteras på en nationell än regional nivå. 

Samordning avseende upphandling är svår att sympatisera med, i vart fall vad gäller medicinsk 
teknik inom strålbehandling. Såvida man inte endast talar om administrativ support i 
upphandlingsprocessen, utan om faktisk samupphandling, leder detta till en dyr och tungrodd 
process med minimalt inflytande från verksamheterna. Att med en sådan modell upphandla den 
lämpligaste utrustningen, att välja det för varje verksamhet ”mest ekonomiskt fördelaktiga” 
alternativet betvivlar jag starkt är möjligt. Dessutom är det svårt att förstå hur det skulle kunna 
fungera med de olika ägarmodeller som de tre huvudmännen har. Har jag missat något väsentligt 
eller är det bara ett illa genomtänkt förslag? 
 

Generellt för alla förslag. 
Ett stort samordningsarbete har under åren genomförts för att på olika sätt harmonisera 

strålbehandlingsverksamheterna på RaH och på SöS. T.ex. är det möjligt att utan större 
administration och problem flytta en patient från den ena siten till den andra under pågående 
behandling. Denna harmonisering har tagit stora resurser i anspråk under en rätt lång period och 
resulterat i ett antal tydliga fördelar, t.ex. att personal enkelt kan tjänstgöra på olika platser eller den 
ovan nämnda möjligheten att flytta patienter. Den spontana reaktionen inför varje omorganisation 
som riskerar att luckra upp eller omkullkasta dessa uppnådda fördelar är att det vore ett stort slöseri 
med den investering man med möda har gjort. Å andra sidan måste man förutsättningslöst ta 
ställning till hur stort egentligt värde man uppnått. Hur ofta har en klinik med fyra acceleratorer 
behov att akut flytta patienter någon annanstans? (OK, jag vet att det hänt en gång på SöS…) Det 
vore, enligt mitt sätt att se det, olyckligt om man lägger för stor vikt vid denna samordning när man 
väljer organisationsmodell för framtiden. 
 

Skandionkliniken. 
Stockholms läns landsting är, tillsammans med sex andra landsting, delägare i 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) som driver Skandionkliniken, landets enda 
protonstrålbehandlingsklinik. Skandionkliniken drivs enligt principen om distribuerad kompetens 
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vilket, mycket kortfattat, innebär att varje patient behandlas i nära samarbete mellan ett av 
universitetssjukhusen, t.ex. KS, och Skandionkliniken. Således görs alla förberedelser som t.ex. 
fixation, CT och dosplanering på respektive universitetssjukhus medan behandlingarna utförs i 
Uppsala på Skandionkliniken. Vidare hålls regelbundna multiprofessionella videokonferenser mellan 
alla sju universitetssjukhus och Skandionkliniken. Skandionkliniken bemannas till inte oväsentlig del 
av s.k. rotationspersonal, dvs. läkare och sjukhusfysiker som har sin ordinarie anställning på 
respektive universitetssjukhus men som under kortare och längre perioder lånas ut till 
Skandionkliniken. Sådan personal behöver av lätt insedda skäl speciell utbildning och 
kompetensförstärkning vad gäller protonterapi. 

Samtliga 21 svenska landsting har tecknat avtal med KAS för att kunna erbjuda sina medborgare 
behandling på Skandionkliniken. Alla 21 landsting är med andra ord medfinansiärer. Trots detta har 
antalet deltagande, eller ”förberedande” sjukhus med full medverkan i den distribuerade 
kompetensen, begränsats till de sju universitetssjukhusen. De främsta motiven för detta har varit att 
garantera kompetensuppbyggnad inom protonterapi och undvika att ”distributed competence” blir 
”dilutet competence” och ett stort antal insatser har gjorts under ett antal år just för att garantera 
detta. Ytterligare ett skäl har varit att hålla de så viktiga och i konceptet centrala nationella 
videokonferenserna på en hanterbar nivå. 

Prognosen är att på sikt skapa en behandlingskapacitet motsvarande 4 – 5 konventionella 
acceleratorer på Skandionkliniken. 

Även om varje ägarlandsting har lika stor andel i KAS, är Stockholm den största (potentiella) 
aktören på Skandionkliniken med det största upptagningsområdet och därmed patientunderlaget. 
Till skillnad från flera av de andra universitetsklinikerna är dock Stockholms 
”protonpatientunderlag” mer eller mindre identiskt med ”fotonpatientunderlaget”, dvs. de patienter 
som nu och i framtiden erbjuds protonbehandling är sådana som annars (om Skandionkliniken inte 
funnits) skulle fått avancerad konventionell behandling på den egna kliniken. Detta betyder att den 
eventuella ökningen i patienttillströmningen till Stockholms sjukhus pga. Skandionkliniken torde 
vara minimal. 

Om man tänker in Skandionkliniken i de olika organisationsförslagen, vilket jag misstänker att 
men endast i begränsad omfattning gjort, kan reflektera över följande: 

Organisationsförslag 1 a + b. Här kommer ”Stockholm” att betraktas som en klinik ur 
Skandions perspektiv. Hur man hanterar rollen gentemot Skandion och övriga universitetssjukhus 
blir en intern fråga som måste lösas och som bör lösas på ett transparent sätt gentemot övriga 
delägare av KAS. Kommer dospanering av protonbehandlingar att ske på alla tre enheter? Kommer 
samtliga CT att kalibreras specifikt för protondosplanering? Kommer alla enheter att erbjuda sin 
personal kompetensuppbyggnad inom protonstrålbehandling? Avser alla enheter att koppla upp sig 
mot Skandionklinikens videobrygga? 

Organisationsförslag 2 och 3. I dessa förslag med två eller tre separata vårdgivare förefaller 
det uteslutet att någon annan än NKS skulle delta kunna delta fullt ut i samarbetet med 
Skandionkliniken och i den distribuerade kompetensen. Det betyder i så fall att tydliga remissvägar 
för patienter lämpliga för protonbehandling måste utarbetas. 

4. Utlåtande över organisationsförslag för strålbehandlingsverksamheten i Stockholm 
Förslag 1a 
Uppfattar det som att en organisation svarar för hela radioterapiverksamheten med gemensam 

bokning, behandlingsplanering etc. 
Patientperspektiv 
Organisationen tillåter flexibilitet rörande utnyttjande av lediga tider vilket gör att 

resursutnyttjande kan bli effektivt och därmed, åtminstone teoretiskt, minskar risken för väntetider. 
Det ger också möjlighet för patienten att själv prioritera mellan väntetid och t.ex. närhet till bostad 
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etc. Å andra sidan kan man i detta, liksom övriga, förslag undra om det planeras att vara en 
uppdelning av patienter så att vissa diagnoser kommer att hänga samman med en viss site? Om så är 
fallet förändras ju patientperspektivet till sin karaktär åtminstone. 

Kompetensförsörjning  och  rekrytering 
Radioterapi är en del av specialiteten inom allmän onkologi. Antalet personer med radioterapi 

som specialinriktning inom ämnet onkologi är litet och andelen sannolikt krympande. I många 
länder är radioterapi en egen specialitet. Ett starkt skäl till att Sverige har valt en annan väg är just att 
en egen specialitet skulle sannolikt drabbas av svåra rekryteringsproblem delvis på grund av sin 
litenhet. Dessutom är olika kombinationsbehandlingar, där radioterapi är en del, snarast det normala. 
En gemensam organisation för verksamhet som rör allmän onkologi är därför sannolikt den minst 
riskabla för att kunna upprätthålla kompetens och rekrytera läkarpersonal.  

Med en gemensam struktur för förberedelsearbete som immobilisering, dosplanering etc. finns 
fördelar genom att fler än enstaka dosplanerare kan samlas på en plats och utveckla mer specifika 
kompetenser än om varje enhet skall ha ett fåtal dosplanerare som måste ha en större bredd 
(alternativt subspecialicering beroende på site. En nackdel kan vara att behovet av kommunikation 
mellan dosplanerare och personal vid behandlingsutrustningen har svårare att kommunicera. En 
fråga som jag inte ser bearbetad är om man planerar en styrning av olika typer av behandlingar till 
speciella enheter.  

FoUU 
Detta alternativ torde innehålla de förutsättningar som krävs för FoUU 
Resursfördelning och effektivitet: Detta alternativ ser ut att ge den största flexibiliteten och 

torde av det skälet kunna vara det mest effektiva.  
Förslag 1b 
I jämförelse med ovanstående är den huvudsakliga skillnaden som jag uppfattar den att, 

onkologin splittras mellan radioterapi och medicinsk onkologi. Detta kan få allvarliga konsekvenser. 
Alternativet betraktar jag som orealistiskt på längre sikt då kompetensen kommer att utarmas. Att 
sjukhusfysik dessutom skulle brytas isär på ett liknande sätt kan även det få allvarliga konsekvenser.  

Förslag 2 
Påtagligt likt förslag 1a men med en uppdelning på två separata enheter med egna ledningar. 

Kan ha viss negativ effekt på resurshushållningen men å andra sidan kan en mindre enhet i sig vara 
resursbesparande. Det är i övrigt svårt att se några avgörande skillnader ifråga om övriga av de 
föreslagna infallsvinklarna. 

Förslag 3 
Detta förslag ser i mångt och mycket ut som 1a men med tre ”lokala ledningar” samt 

dosplanering.  Regional överbyggnad som ger många beslutsnivåer med tveksam effektivitetsfördel. 
Jag förutsätter att detta alternativ innebär att strålbehandlingsverksamheten håll samman med övrig 
onkologisk verksamhet under respektive huvudman! Detta framgår dock ej så det är tydligt för mig. 
Subspecialisering mellan siter förefaller den mest logiska även i detta alternativ.  

Slutsats 
Den struktur som råder för närvarande och som ter sig mest lik nuvarande är 1a. Denna har 

visat sig vara svårhanterlig och vinsterna med den organisatoriska lösningen har varit svåra att 
omsätta i verklig effektivitetsökning eller besparing.  

 
Förslag 1b kan jag inte bedöma som annat än direkt olämpligt med tanke på hur svensk 

onkologi idag är organiserad. Det kan förutses stora problem med rekrytering och upprätthållande 
av kompetens åtminstone på läkarsidan. Utbildningen av specialistläkare ter sig svår att genomföra. 
Kan inte heller se några andra fördelar med detta alternativ. 

Förslag 2 och 3 ter sig båda som rimliga och med erfarenhet av modellen 1a som en väg väl 
värd att pröva. Förslag 3 ter sig dock ganska onaturligt med sin överbyggnad av regional samverkan. 
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Sådan är givetvis nödvändig oavsett vilken modell som väljs men funktioner som FoUU och 
utarbetande av riktlinjer måste väl rimligtvis ske gemensamt oavsett vilket alternativ som väljs.  
Framför allt är dessa områden något som inte bör begränsas till regionen utan ses i ett nationellt 
perspektiv. 

Vad man exakt menar med remisshantering och hur man anser att sådan går till regionalt vet jag 
inte. Förutsätter dock att någon form av subspecialisering på site kommer att utvecklas varför detta 
snarast kan bli en hämmande faktor. Givetvis måste vid kösituationer en fördelning äga rum på 
någon rimlig grund men man får förutsätta att det måste utarbetas rutiner för ett sådant samarbete 
mellan enheter. Denna punkt i förslag 3 är mycket svår för mig att genomskåda vad den egentligen 
innebär i praktiken. 

Vitsen med gemensam upphandling ter sig likaså svår att förstå sig på. Varför? Skall alla 
utrustningar bytas samtidigt? Skall systemen kunna kommunicera? I det senare fallet gäller det ju 
bara att se till att instruktioner för upphandlingsförutsättningar ges av ägare, SLL. De lokala behoven 
kan förmodligen i övrigt bäst bedömas av enhetens beslutsfattare. 

Alternativ 2 ter sig som det mest rimliga alternativet. Det är väl beprövat och det är en hanterlig 
organisation till sin storlek på varje enhet. Enheterna är dessutom tillräckligt stora för att ej vara 
alltför sårbara för fluktuationer i personaltillgång etc. En subspecialisering synes både önskvärd och 
rimlig.  

Det bör noteras att inget alternativ beskriver hur Skandionkliniken skall hanteras i 
organisationen och hur den resursen skall utnyttjas i respektive förslag. 

5.  
Spontant så tycker jag att förslag 1 känns mest tilltalande. Skillnaden mellan 1A och 1B har jag lite svårt att 

bedöma vilket som borde kunna fungera bäst. 
 
Om man nu tittar på förslag 1 där man beskriver att "K bedriver all strålbehandling i regionen" Vad menas med 

det i klartext? 
Jag utgår ifrån att såväl NKS, SöS och RaH bedriver strålbehandling men att bokning samt fördelning av 

patienter sker centralt.(Koordinatorer på de andra enheterna) 
 
Vilka system (bokning och verifikation) pratar vi om? Det står väl utom allt rimligt tvivel att systemen måste 

vara samma på de olika sjukhusen om man på ett rationellt och säkert sätt ska kunna optimera patientflödena. 
 
Men vad som kanske är viktigast när det gäller organisationsförändring/optimering är att se över attityden 
på de olika enheterna. De parallella beslutsvägarna som finns, där alltså olika personalkategorier ska försöka 

bestämma över samma sak är på många sätt improduktivt. Hur ser det ut med revirtänkandet mellan de olika 
sjukhusen? 

Är man överens om att det är målet för verksamheten är det primära och inte vägen dit? 
Utan en samsyn på verksamheten så är jag rädd att det blir enheter i alla fall med "vattentäta skott" emellan. I 

klartext, förslag 3 kommer att gälla. 
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BILAGA  5.  STRÅLBEHANDLINGENS  OLIKA  MOMENT  OCH  
BEHANDLINGSALTERNATIV    
Här beskrivs kortfattat de vanligaste momenten och behandlingsalternativen inom strålbehandling 
som används i regionen.  I utredningen har vi utgått från tidigare fattade beslut kring framtidens 
hälso- och sjukvård samt nivåstruktureringsarbetet där den högspecialiserade cancervården skall 
bedrivas inom NKS. De mest avancerade strålbehandlingsmetoderna kommer finnas vid NKS, 
oavsett vilket organisationsförslag som förordas.  

Förberedelser  inför  strålbehandling  
Vid planering av strålbehandling ingår flera moment som kräver specifik kompetens och 
utrustning.  Här ingår CT undersökning (alternativt MR i vissa fall), utprovning och tillverkning av 
fixationsutrustning i vissa fall, dosplanering (där den enskilde patientens behandling detaljplaneras 
utifrån CT/MR-bilder) samt en rond för fastställande av behandlingsplan. Läkare, sjukhusfysiker 
och specialistsjuksköterskor utför de olika momenten. Momenten måste utföras i en fastställd 
ordning och utan dröjsmål för att strålbehandlingen skall kunna påbörjas utan fördröjning. 
Tidsåtgången för förberedelserna varierar kraftigt, beroende av behandlingstyp. Även om arbetet 
utförs helt utan fördröjningar mellan momenten krävs ofta ca en vecka i tidsåtgång. I nuläget sker 
huvuddelen att denna verksamhet vid RaH men har tidigare funnits även vid SöS. MR finns endast 
vid RaH.  

Extern  strålbehandling  
Extern strålbehandling, som är den vanligaste strålbehandlingsmetoden, innebär att strålkällan 
befinner sig utanför patientens kropp. För detta används linjäracceleratorer, som kan ge foton- och 
elektronstrålning. Oftast ges dagliga upprepade behandlingar och en strålbehandlingsserie kan 
variera mellan 1 och ca 35 behandlingar. I nuläget finns 8 behandlingsrum för extern 
strålbehandling vid RAH samt 4 vid Södersjukhuset. Vid NKS planeras 8 rum för extern 
strålbehandling och enligt tidigare planering skulle all verksamhet från RAH flyttas till NKS men 
ingen utrustning var planerad att flyttas med.  Tidsåtgången för varje behandlingstillfälle varierar 
också men omfattar ca 10-20 minuter i de flesta fall.  

Linjäraccelerator  för  forskning  och  utveckling  
Sedan 2014 finns den Vinnova- stödda Nationella testbädden för innovativ strålterapi. Det är en 
plattform för samverkan mellan landets samtliga universitetssjukhus och mellan sjukvården och 
industrin. Målet är att skapa en högspecialiserad testmiljö som attraherar företag att utveckla och 
kvalitetssäkra nya lösningar i samverkan med sjukvården. Företaget Elekta stödjer projektet och 
2014 placerades en linjäraccelerator från Elekta på Södersjukhuset för att stimulera till forskning 
och utveckling. I avtalet med Innovationsplatsen vid Karolinska universitetsjukhuset, som driver 
testbädden, står att Karolinska ska publicera en studie årligen i tre år. Enligt de uppgifter vi fått 
fram har ännu har ingen studie genomförts och acceleratorn nyttjas endast i mycket begränsad 
omfattning. Avtalet löper ut i februari 2017 och det är i nuläget oklart vad som kommer hända 
med utrustningen därefter.  

Terapeutisk  röntgenbehandling  
Metoden är en typ av extern strålbehandling där en enklare typ av utrustning, utan samma 
möjlighet till hög precision, kan användas för ett fåtal indikationer. Vanligen används metoden för 
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palliativ strålbehandling där svårt sjuka och svårmobiliserade patienter kan ligga kvar i egen säng 
under behandlingen. Dessutom används utrustningen till s.k. mamillbestrålning (bestrålning av 
bröstkörtlarna inför hormonbehandling vid prostatacancer). Metoden kräver mindre resurser och 
ett enklare handhavande än annan extern strålbehandling men användningsområdet är som sagt 
begränsat.  

I en tidigare beräkning från Karolinska universitetssjukhuset angavs att 750 patienter/år skulle 
kunna behandlas. I regionen finns en terapeutisk röntgenbehandlingsutrustning, som nyligen 
installerades på SöS.  Under januari-juni 2016 behandlades 159 patienter, vilket visar att 
utrustningen endast utnyttjas motsvarande 42 % av den planerade produktionen. Flera av 
medarbetarna menar att utrustningen underutnyttjas men det har varit svårt att få en klar bild om 
orsakerna till detta.  

Brachyterapi  
Brachyterapi (inre strålbehandling) innebär att radioaktiva preparat placeras inuti eller i direkt 
kontakt med det organ som skall behandlas. Fördelarna är att man kan uppnå mycket höga 
tumördoser utan att omgivande organ påverkas annat än i relativt ringa grad. Metoden har 
historiskt funnits vid både SöS och RaH men verksamheten är sedan ett år centrerad till RaH. Här 
behandlas främst patienter med prostata- och gynekologisk cancer men även andra mindre vanliga 
cancerformer som t.ex. huvud-halscancer och cancer i matstrupen. Verksamheten är planerad att 
inrymmas i NKS och ha kapacitet för hela regionen. Nyttan av metoden för vissa patientgrupper 
har diskuterats då metoden är resurskrävande men samtidigt innebär brachyterapi färre 
behandlingstillfällen (24). Anpassade lokaler krävs samt nära samarbete med andra discipliner som 
anestesi.  

Guldkorn  
För vissa patienter som får strålbehandling, vanligen vid extern strålbehandling mot prostatacancer, 
sätts guldkorn in i prostatakörteln innan den externa strålbehandlingen påbörjas. Under 
strålbehandlingens gång kontrolleras sedan fortlöpande behandlingsområdet i förhållande till 
guldkornens läge med röntgen för att öka precisionen. Att lägga in guldkornen är en invasiv åtgärd 
som utförs på ca 5-10 patienter/vecka. Ingreppen utförs idag vid RaH men behandlingen sker vid 
både RAH och SÖS.   

Seeds  
Seeds är en strålbehandlingsmetod där små radioaktiva jod-125 frön (eng. seeds) permanent 
implanteras i prostatan. Behandlingsmetoden används i regionen för ca 20 patienter med 
prostatacancer per år och utförs idag enbart vid RaH. 

Protonbehanding  
Sedan augusti 2015 finns en nationell anläggning för protonterapi i drift i Sverige. Skandionkliniken 
är belägen i Uppsala och är ett nationellt samarbete mellan universitetsjukhusen i Sverige. Metoden 
kräver speciell utrustning i en anpassad byggnad. Metoden möjliggör hög precision och lämpar för 
sig för vissa patienter med exempelvis CNS-tumörer. Strålbehandlingsverksamheten vid Karolinska 
Universitetsjukhuset bidrar med bemanning av läkare och fysiker till Skandionkliniken. Detta 
motsvarar 50 % läkar- samt fysikertjänst.  Planeringen av de enskilda behandlingarna sköts av 
hemmakliniken. Samma sak gäller bokning av resor fram och tillbaka till alla behandlingstillfällen. 
Av de 161 patienter som hittills behandlats vid Skandionkliniken har 33 remitterats från 
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Stockholm-Gotlandregionen. Verksamheten förväntar sig en rejäl ökning de kommande åren och 
har kapacitetsutrymme.  

Stereotaktisk  strålbehandling  
Stereotaktisk strålbehandling innebär att man riktar in strålarna med hög precision är mot tumören. 
Det finns flera olika tekniker. Strålkirurgi är ett alternativ till öppen operation och extern 
strålbehandling för behandling av hjärntumörer. Behandlingen är mindre invasiv än andra 
behandlingsmetoder och innebär både kortare behandlingstid och mindre biverkningar. 
Verksamheten finns på RaH och sköts av neurokirurgiska kliniken vid K i samarbete med 
sjukhusfysik. Vissa små tumörer kan ibland behandlas med några få strålbehandlingar med mycket 
hög dos. Man strålar då från många olika riktningar och den höga dosen koncentreras i tumören. 
Denna teknik används bland annat mot små tumörer i hjärnan och små tumörer i lunga eller lever.  
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