








Antal nya prostata-

cancerfall år 2017

Medelbefolkning 

år 2017

Antal nya prostata-

cancerfall per 100 000 

invånare år 2017

Andel (%) män 

utan diagnosticerad 

prostatacancer som 

lämnat PSA-prov 

under 2017 

Uppsala län
50-54 11 11785.5 93.3 6.8
55-59 24  9988.5 240.3 10.9
60-64 46  9825.0 468.2 16.4
65-69 98  9864.5 993.5 22.4
70-74 97  9459.5 1025.4 23.2
50-74 276 50923.0 542.0 15.3

Södermanlands län
50-54 12  9951.0 120.6
55-59 24  8752.5 274.2
60-64 49  8475.0 578.2
65-69 73  9069.0 804.9
70-74 79  9068.5 871.1
50-74 237 45316.0 523.0

Värmlands län
50-54 19  9980.5 190.4 14.8
55-59 45  8761.5 513.6 18.9
60-64 84  8886.5 945.3 25.3
65-69 160  9133.5 1751.8 33.3
70-74 112  8663.0 1292.9 34.2
50-74 420 45425.0 924.6 24.8

Örebro län
50-54 10  9834.5 101.7
55-59 25  8555.0 292.2
60-64 34  8398.0 404.9
65-69 58  8790.5 659.8
70-74 53  8706.5 608.7
50-74 180 44284.5 406.5

Västmanlands län
50-54 14  9580.0 146.1 7.2
55-59 30  8119.5 369.5 10.4
60-64 40  7595.0 526.7 15.3
65-69 81  7999.5 1012.6 20.1
70-74 53  7727.5 685.9 17.6
50-74 218 41021.5 531.4 13.6

Dalarnas län
50-54 12  9675.0 124.0
55-59 21  8898.5 236.0
60-64 38  9342.5 406.7
65-69 84  9930.5 845.9
70-74 76  9465.5 802.9
50-74 231 47312.0 488.2

Gävleborgs län
50-54 7 10044.0 69.7 7.3
55-59 24  8947.5 268.2 11.5
60-64 45  9055.5 496.9 17.0
65-69 66  9489.5 695.5 20.9
70-74 101  9379.0 1076.9 26.1
50-74 243 46915.5 518.0 16.3

Län / åldersgrupp
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Bilaga 2 

Rapport förstudie till Organiserad Prostatacancertestning i Uppsala-Örebro 
regionen 

 

 

 
 

 

 

Resurser för prostatacancerdiagnostik och vård i U-Ö regionen 
 
Region Uppsala Akademiska  sid 2 
Region Uppsala Enköping  sid 5 

Region Dalarna  sid 8 

Region Gävleborg  sid 10 

Region Sörmland  sid 15 

Region Värmland  sid 19 

Region Västmanland   sid 24 

Region Örebro län  sid 27 
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SAMMANSTÄLLNING 25 JAN 2019 (AKADEMISKA).  

Kartläggning av befintliga resurser för prostatacancervård. 
Svaren gäller Akademiska sjukhuset. Enköping är egen förvaltning och besvaras separat. 

Urologisk diagnostik (AKADEMISKA) 
På hur många sjukhus i länet erbjuder ni idag urologisk verksamhet?  1 

Hur många läkartjänster inom urologi finns det i länet (även ej tillsatta)?   23 

Hur många specialister har ni fast anställda i länet i dag? 15 

Hur stor anställningsgrad har dessa specialister (antal heltider de bemannar)? 10,70 

Hur är de placerade på länets sjukhus? 

Hur många ST-läkare har ni anställda i länet? 4 

Hur många av dessa ST-läkare har mindre än två år kvar till specialistexamen? 2 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? Nej 

Hur många är inkommande remisser för utredning av prostatacancer per månad? 45 

Hur många mellannålsbiopsier utförs per månad i länet? 40 

Hur lång är väntetiden till första besök på mottagningen? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 10 dgr 

Hur lång är väntetiden till PAD-besked lämnas till patienten? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 9 dgr 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
diagnostik? Inga lokaler, ingen personal, inga patologer, inga ytterligare MR resurser, ingen 
urologläkarresurs 

Urologisk operationskapacitet (AKADEMISKA) 
Antal utförda radikaloperationer under åren 2017 och 2018 i länet? 220 
Varav opererade i robot? 215 

Hur lång är väntetiden i antal dagar till operation (i snitt per månad)? 64 dgr 

Hur många narkoslag per vecka har urologin i erat län? 7,5 

Motsvarar resurserna för operationsverksamheten (opsalar, operations- och narkospersonal, 
vårdplatser på avdelningen) era behov idag? Nej, saknas ca 2 salsdagar/vecka 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
operationsverksamhet? Se ovan 

https://statistik.incanet.se/npcr/
https://statistik.incanet.se/npcr/
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Strålbehandlingskapacitet. 
Antal utförda strålbehandlingar mot prostatacancer under åren 2017 och 2018 i länet? 

2017 behandlades 117 patienter med kurativt syftande strålbehandling vid Akademiska 
sjukhuset.   
2018 behandlades 76 – men ännu preliminära siffror. 

Hur lång är väntetiden till strålbehandling? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

2017 var medianväntetid 65 dagar. 

2018 var den 48 dagar. 

Under 2017 fick en del av länets prostatacancerpatienter remitteras till andra 
strålbehandlingsenheter (Gävle/Västerås/Örebro) pga svår sjuksköterskebrist och 
kapacitetsbrist i Uppsala. 

Hur många strålacceleratorer har ni i länet? 

4 linjäracceleratorer, som dock ej kunnat köras med full kapacitet pga personalbrist. En 
efterladdningsapparat för interstitiell strålbehandling(brachyterapi).  

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 

Nej 

Motsvarar resurserna för strålbehandlingsverksamheten (strålacceleratorer och personal) 
era behov idag? 

Nej. Personalbrist (specialutbildade sjuksköterskor) begränsar ett fullt utnyttjande av 
befintlig maskinell strålkapacitet. 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för 
strålbehandling? 

Kapacitetsökning möjlig vid hypofraktionering - färre fraktioner/behandlingar ges med en 
högre dos per fraktion. Hittills endast gjort i begränsad utsträckning då MR-resurser saknats. 
Hypofraktionering är beroende av att MR för dosplanering kan utföras. Uppsala är här sämst 
i landet (tillsammans med Örebro) -samtliga övriga strålenheter i landet har implementerat 
detta som standard. 

Radiologi/ MR 
Hur många MR- prostataundersökningar utförs per månad? 

Under 2018 utfördes totalt 182 undersökningar som tillhörde SVF prostata. Ca 6-8 MR-
remisser/månad bokas in hos oss. 

Motsvarar resurserna för MR-undersökningar era behov idag? 

https://statistik.incanet.se/npcr/
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MR-maskinparken utökas i och med ingång 100 med 2, men den begränsande faktorn är 
bemanningen, såväl gällande röntgensjuksköterskor som radiologer. Åtgärder pågår i vår 
kompetensförsörjning, men fortsatt arbete behövs. Det är svårt att rekrytera i hela landet. 

Hur många hyrläkarveckor har ni inom radiologin per år? 

Hyrläkare används inte, däremot nyttjas externa leverantörer för såväl undersökningar som 
för granskning. 

Köper ni extern radiologisk bedömning, i så fall hur mycket? 

Vi skickar ca 5-8 undersökningar/v för undersökning/granskning. 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för MR-
undersökningar? 

Bemanningsläget är det som begränsar, vi är utsatta för hög konkurrens i och med närhet till 
Stockholm m.fl. samt många privata aktörer. Utökad maskinpark i ing 100 ger 
kapacitetsökning, dock hänger det på hur väl vi lyckas rekrytera. 

Patologi 
Hur många patologspecialister har ni fast anställda idag i länet 

Urolinjen: 2 patologer 

Hur stor anställningsgrad i heltider har dessa patologer? 

50% (Anca 2,5 dagar i veckan Uro, resten är UU-projekt+ lektorat + elektronmikroskopi) 
respektive 40 % (Manuel-2 dagar i veckan). Därutöver mycket övertid, kapaciteten räcker 
inte idag. En slutar 1 april 2019, därefter hoppas vi att hen som konsult kan hjälpa oss en dag 
per vecka på plats, samt med diagnostik. Vi utbildar en ST för att syssla med URO, klar om 
drygt ett år. Kraftig underbemanning för närvarande. 

Hur mycket patologibedömning köper ni av externa laboratorier/konsulter idag? 

Urolinjen: inget sedan augusti 2018, då vår konsult slutade med patologiuppdrag pga hög 
ålder  

Hur många hyrläkarveckor per år har ni inom patologin? 

Urolinjen: inget de senaste 10 åren 

Hur lång är väntetiden från provtagning till PAD-svar inkommit från patologen vid 
mellannålsbiopsi? 

Urolinjen: medeltid för 2018:  
Totalt 828 mellannålar, varav 459 SVF med svarstid 4,59 dagar, 8 snabbar svarstid 3,75 
dagar, 361 rutinfall svarstid 13,44 dagar. 
Operationsprep prostata svarstid 23,52 dagar 

Motsvarar resurserna för patologi era behov idag? 
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Urolinjen: NEJ, mängder av övertid och hård belastning, undanträngning av icke prioriterade 
prover. 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för patologin? 

Se ovan! 

System för kallelser och svarsbrev (AKADEMISKA) 
Vilken yrkesgrupp ansvarar för kallelser till PSA-provtagning, mottagningsbesök och 
operation? Sekr + ssk, operationsplanerare 

Vad har ni för datasystem för kallelsehantering? Cosmic 

Vilken yrkesgrupp har ni idag anställda som SVF-koordinatorer? sekr 

Hur många koordinatorer har ni för SVF prostatacancer i länet? 1 st 

Hur stor är deras totala tjänstgöringsgrad som koordinatorer för SVF? SVF pr.ca 75% 

Kontaktsjuksköterskor 
Hur många Kontaktsjuksköterskor för prostatacancer har ni i länet? 1 

Hur stor tjänstgöringsgrad har de för att arbeta som kontaktsjuksköterska för 
prostatacancerpatienter?  100% 

Har kontaktsjuksköterskan uppdrag enbart mot prostatacancerpatienter eller mot fler 
tumörgrupper inom urologisk cancer? Nej men täcker för varandra vid ledigheter 

SAMMANSTÄLLNING 25 JAN (ENKÖPINGS LASARETT) 

Kartläggning av befintliga resurser för prostatacancervård. 
OBS! Svaren gäller endast  Enköpings Lasarett. 

Urologisk diagnostik (ENKÖPING) 

På hur många sjukhus i länet erbjuder ni idag urologisk verksamhet?  2 

Hur många läkartjänster inom urologi finns det i länet (även ej tillsatta)?   4 (ENKÖPING) 

Hur många specialister har ni fast anställda i länet i dag? 3 (ENKÖPING) 

Hur stor anställningsgrad har dessa specialister (antal heltider de bemannar)? 1 (ENKÖPING) 

Hur är de placerade på länets sjukhus?Hur många ST-läkare har ni anställda i länet? 1 (ENKÖPING) 

Hur många av dessa ST-läkare har mindre än två år kvar till specialistexamen? 1 (ENKÖPING) 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? Ja, 2–3 veckor (ENKÖPING) 

Hur många är inkommande remisser för utredning av prostatacancer per månad? 8 (ENKÖPING) 

Hur många mellannålsbiopsier utförs per månad i länet? 10 (ENKÖPING) 

Hur lång är väntetiden till första besök på mottagningen? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 11dgr (ENKÖPING) 

https://statistik.incanet.se/npcr/
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Hur lång är väntetiden till PAD-besked lämnas till patienten? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 11dgr (ENKÖPING) 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
diagnostik? Inga lokaler, ingen personal, inga patologer, inga ytterligare MR resurser, ingen 
urologläkarresurs (ENKÖPING) 

Urologisk operationskapacitet (ENKÖPING) 
Antal utförda radikaloperationer under åren 2017 och 2018 i länet?  
Varav opererade i robot?  

Hur lång är väntetiden i antal dagar till operation (i snitt per månad)?  

Hur många narkoslag per vecka har urologin i erat län?  

Motsvarar resurserna för operationsverksamheten (opsalar, operations- och narkospersonal, 
vårdplatser på avdelningen) era behov idag? Nej 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
operationsverksamhet? Se ovan 

Strålbehandlingskapacitet. 
Antal utförda strålbehandlingar mot prostatacancer under åren 2017 och 2018 i länet? 

Hur lång är väntetiden till strålbehandling? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

Hur många strålacceleratorer har ni i länet? 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 

Motsvarar resurserna för strålbehandlingsverksamheten (strålacceleratorer och personal) era behov 
idag? 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för strålbehandling? 

Radiologi/ MR 
Hur många MR- prostataundersökningar utförs per månad? 

Motsvarar resurserna för MR-undersökningar era behov idag? 

Hur många hyrläkarveckor har ni inom radiologin per år? 

Köper ni extern radiologisk bedömning, i så fall hur mycket? 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för MR-undersökningar? 

Patologi 
Hur många patologspecialister har ni fast anställda idag i länet? 

Hur stor anställningsgrad i heltider har dessa patologer? 

Hur mycket patologibedömning köper ni av externa laboratorier/konsulter idag? 

Hur många hyrläkarveckor per år har ni inom patologin? 

Hur lång är väntetiden från provtagning till PAD-svar inkommit från patologen vid mellannålsbiopsi? 

https://statistik.incanet.se/npcr/
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Motsvarar resurserna för patologi era behov idag? 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för patologin? 

System för kallelser och svarsbrev (ENKÖPING) 
Vilken yrkesgrupp ansvarar för kallelser till PSA-provtagning, mottagningsbesök och operation? Sekr 
+ ssk, operationsplanerare 

Vad har ni för datasystem för kallelsehantering? Cosmic 

Vilken yrkesgrupp har ni idag anställda som SVF-koordinatorer? Admin personal, usk 

Hur många koordinatorer har ni för SVF prostatacancer i länet? 1 st 

Hur stor är deras totala tjänstgöringsgrad som koordinatorer för SVF? SVF pr.ca 100% 

Kontaktsjuksköterskor 
Hur många Kontaktsjuksköterskor för prostatacancer har ni i länet? 2 

Hur stor tjänstgöringsgrad har de för att arbeta som kontaktsjuksköterska för 
prostatacancerpatienter?  30% 

Har kontaktsjuksköterskan uppdrag enbart mot prostatacancerpatienter eller mot fler tumörgrupper 
inom urologisk cancer? Nej, mot flera tumörgrupper 
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Region Dalarna Kartläggning av befintliga resurser för prostatacancervård. 

Urologisk diagnostik. 
På hur många sjukhus i länet erbjuder ni idag urologisk verksamhet? 2 

Hur många läkartjänster inom urologi finns det i länet (även ej tillsatta)? 10 men halva behovet ersatt 
med upphandlad mottagning i Borlänge (PSAB). Därtill flera ”fasta stafetter”  

Hur många specialister har ni fast anställda i länet i dag? 1 

Hur stor anställningsgrad har dessa specialister (antal heltider de bemannar)? 100% 

Hur är de placerade på länets sjukhus? Falun 

Hur många ST-läkare har ni anställda i länet? 3 

Hur många av dessa ST-läkare har mindre än två år kvar till specialistexamen?2 from 1/4 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? Ja, i genomsnitt 3 specialister varje vecka 

Hur många är inkommande remisser för utredning av prostatacancer per månad? 

Hur många mellannålsbiopsier utförs per månad i länet? 50 under 2018 

Hur lång är väntetiden till första besök på mottagningen? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

Hur lång är väntetiden till PAD-besked lämnas till patienten? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
diagnostik? 

Urologisk operationskapacitet 
Antal utförda radikaloperationer under åren 2017 och 2018 i länet? 
Varav opererade i robot? 2017 60 st RALP 2018 45 st RALP 

Hur lång är väntetiden i antal dagar till operation (i snitt per månad)?  

Hur många narkoslag per vecka har urologin i erat län? 6 

Motsvarar resurserna för operationsverksamheten (opsalar, operations- och narkospersonal, 
vårdplatser på avdelningen) era behov idag? Nej 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
operationsverksamhet? Läkare, Sköterskor på avd samt op 

Strålbehandlingskapacitet. 
Antal utförda strålbehandlingar mot prostatacancer under åren 2017 och 2018 i länet? 

Hur lång är väntetiden till strålbehandling? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

Hur många strålacceleratorer har ni i länet? 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 
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Motsvarar resurserna för strålbehandlingsverksamheten (strålacceleratorer och personal) era behov 
idag? 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för strålbehandling? 

Radiologi/ MR 
Hur många MR- prostataundersökningar utförs per månad? Vi har nu gått över på primär MRT, 
således runt 50 st/mån 

Motsvarar resurserna för MR-undersökningar era behov idag? Nej 

Hur många hyrläkarveckor har ni inom radiologin per år? 

Köper ni extern radiologisk bedömning, i så fall hur mycket? Ja, i sthlm 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för MR-undersökningar? 

Patologi 
Hur många patologspecialister har ni fast anställda idag i länet? 10 tal 

Hur stor anställningsgrad i heltider har dessa patologer? 

Hur mycket patologibedömning köper ni av externa laboratorier/konsulter idag? inget 

Hur många hyrläkarveckor per år har ni inom patologin? 

Hur lång är väntetiden från provtagning till PAD-svar inkommit från patologen vid mellannålsbiopsi? 

Motsvarar resurserna för patologi era behov idag? Ja 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för patologin? 

System för kallelser och svarsbrev 
Vilken yrkesgrupp ansvarar för kallelser till PSA-provtagning, mottagningsbesök och operation? Ssk, 
usk , sekr 

Vad har ni för datasystem för kallelsehantering? 

Vilken yrkesgrupp har ni idag anställda som SVF-koordinatorer? Ssk, usk, sekr 

Hur många koordinatorer har ni för SVF prostatacancer i länet? 

Hur stor är deras totala tjänstgöringsgrad som koordinatorer för SVF? 

Kontaktsjuksköterskor 
Hur många Kontaktsjuksköterskor för prostatacancer har ni i länet? 5 

Hur stor tjänstgöringsgrad har de för att arbeta som kontaktsjuksköterska för 
prostatacancerpatienter? 10-20% ca 

Har kontaktsjuksköterskan uppdrag enbart mot prostatacancerpatienter eller mot fler tumörgrupper 
inom urologisk cancer? 

Alla urologiska cancerformer samt benign verksamhet 
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Region Gävleborg, Kartläggning av befintliga resurser för 
prostatacancervård. 

Urologisk diagnostik. 
På hur många sjukhus i länet erbjuder ni idag urologisk verksamhet? 

• Svar: 3 (Gävle, Hudiksvall och Bollnäs) 

Hur många läkartjänster inom urologi finns det i länet (även ej tillsatta)? 

• Svar: 4 i Hudiksvall, 6 i Gävle, (2,25 i Bollnäs, Aleris) 

Hur många specialister har ni fast anställda i länet i dag? 

• Svar: 2 i länet, (+1 i Bollnäs (Aleris)) 

Hur stor anställningsgrad har dessa specialister (antal heltider de bemannar)? 

• Svar: 100%, (100% i Bollnäs, Aleris) 

Hur är de placerade på länets sjukhus? 

• Svar: 1 spec i Gävle och 1 i Hudiksvall,(+1 Bollnäs, Aleris)   

Hur många ST-läkare har ni anställda i länet? 

• Svar: 4st (Gävle + Hudiksvall), (0 i Bollnäs, Aleris) 

Hur många av dessa ST-läkare har mindre än två år kvar till specialistexamen? 

• Svar: 4 st (Gävle + Hudiksvall); (0 i Bollnäs,Aleris) 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 

• Svar: 82 (2018) veckor i Gävle. Hudiksvall 36 (2018)  veckor,(65 (2018)veckor Bollnäs, Aleris)) 

Hur många är inkommande remisser för utredning av prostatacancer per månad? 

• Svar: 130 st 

Hur många mellannålsbiopsier utförs per månad i länet? 

• Svar: 700 st per år dvs 58 st per månad 

Hur lång är väntetiden till första besök på mottagningen? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

• Svar: Median 25 

Hur lång är väntetiden till PAD-besked lämnas till patienten? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

• Svar: Median 28 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
diagnostik? 

• Svar:  

https://statistik.incanet.se/npcr/
https://statistik.incanet.se/npcr/
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Begränsande faktorer urologisk diagnostik: 

Urologi kompetens 

Uro-team personal resurser 

Tillgång MR-tider 

Kapacitet patologi 

Möjligheter: 

Fördelning av uro-kompetens resurser i länet  

Uro-teamets sammansättning av kompetens och arbetsfördelning 

Patologi prov hantering och prioritering samt digital utveckling 

Utökande av MR-resurser 

 

Urologisk operationskapacitet 
Antal utförda radikaloperationer under åren 2017 och 2018 i länet? 

• Svar: 0 

Varav opererade i robot? 

• Svar:0 

Hur lång är väntetiden i antal dagar till operation (i snitt per månad)? 

• Svar: 55 

Hur många narkoslag per vecka har urologin i ert län? 

• Svar: 6 operationsdagar/vecka 

Motsvarar resurserna för operationsverksamheten (opsalar, operations- och narkospersonal, 
vårdplatser på avdelningen) era behov idag? 

• Svar: Något underdimensionerat 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
operationsverksamhet? 

• Svar:  
Begränsande faktorer: 
Brist på urologer, en prioritering av SVF flödet inom urologin (arbete både på mottagning och op). 

En resursfördelning mellan opererande sektioner och deras SVF flöden. 

En kapacitetsbrist. 

Kapacitetsökning: 
Utökade operationsresurser 

Fler urologer 
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Strålbehandlingskapacitet. 
Antal utförda strålbehandlingar mot prostatacancer under åren 2017 och 2018 i länet? 

• Svar: 2018 behandlades 119 inomläns- och 93 utomlänspatienter 

Hur lång är väntetiden till strålbehandling? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

• Svar: 46,5 dagar 

Hur många strålacceleratorer har ni i länet? 

• Svar:3 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 

• Svar: Nej 

Motsvarar resurserna för strålbehandlingsverksamheten (strålacceleratorer och personal) era behov 
idag? 

• Svar: De resurser vi har idag räcker inte för att ta hand om alla våra patienter.  

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för strålbehandling? 

• Svar: Vi har tre acceleratorer och vi kör för fullt på dem. Ibland saknar vi läkare, då 
”flaskhalsen” är där, ibland är det överfullt på acceleratorerna och då saknas sjuksköterskor. 
Sen 2017 har vi fått allt mer patienter från Dalarna, främst prostatacancerpatienter. För att 
kunna öka vår kapacitet behöver vi vara fler läkare och sjuksköterskor. Vi kanske behöver ha 
ytterligare en accelerator. Det är dock som det ser ut idag. Skulle man ge färre behandlingar 
till fler prostatapatienter som man forskar på, kommer det inte att behövas fler acceleratorer 

Radiologi/ MR 
Hur många MR- prostataundersökningar utförs per månad? 

• Svar: 65 

Motsvarar resurserna för MR-undersökningar era behov idag? 

• Svar: Nej, vi klarar inte att möta efterfrågan idag, även om bemanningen avseende 
röntgensjuksköterskor ser förhållandevis bra ut för 2019. Totalt utförda MR i regionen 
uppgick 2018 till knappt 19 000 st (inklusive undersökningar utförda kvällar och helger som 
kösatsning). Drygt 500 skickades under ramen för kösatsning till privat aktör. 

Hur många hyrläkarveckor har ni inom radiologin per år? 

• Svar: Med införda effektiviseringsåtgärder inom ramen för projektet ”oberoende inhyrd 
personal” har vi lagt en plan för 2019 med totalt 135 hyrläkarveckor. Arbetet fortsätter för 
att minimera inhyrning och målsättningen är att minska behovet med fortsatt arbete 
avseende rekrytering och kompetensutveckling. 

Köper ni extern radiologisk bedömning, i så fall hur mycket? 

• Svar: Ja, under 2018 skickade vi knappt 5 400 MR-undersökningar för extern granskning. 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för MR-undersökningar? 

https://statistik.incanet.se/npcr/
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• Svar: Vi har ett antal begränsande faktorer, främst personella resurser men till viss del även 
materiella i form av utrustning som inte möter dagens krav. En ytterligare utmaning är även 
förväntad ökning av vissa undersökningar, t.ex. MR prostata, vilket avsevärt kommer att 
förändra behovet under kommande år. Arbete med rekrytering och kompetensförsörjning 
pågår, utöver det har vi även plan för utbyte av verksamhetens sista ”gamla” MR, vilket 
kommer att ge större flexibilitet och tillgänglighet.  

Patologi 
Hur många patologspecialister har ni fast anställda idag i länet? 

• Svar: 6 stycken. 

Hur stor anställningsgrad i heltider har dessa patologer? 

• Svar: 100%. 

Hur mycket patologibedömning köper ni av externa laboratorier/konsulter idag? 

• Svar: Inget. 

Hur många hyrläkarveckor per år har ni inom patologin? 

• Svar: Har 2 hyrläkare som kommer 2 dagar i veckan. Från 1 april kommer en hyrläkare att bli 
fast anställd 80%. 

Hur lång är väntetiden från provtagning till PAD-svar inkommit från patologen vid mellannålsbiopsi? 

• Svar: Vi har en överenskommelse på att det ska vara besvarat inom 20 dagar, för närvarande 
är medelväntetiden 14 dagar. 

Motsvarar resurserna för patologi era behov idag? 

• Svar: Nej, vi behöver minst 8 patologer för att kunna klara diagnostiken. För att flödet ska 
fungera på laboratoriet så krävs det även biomedicinska analytiker (BMA). 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för patologin? 

• Svar: Möjligheterna är att utbilda ST-läkare och att de stannar i regionen och blir specialister. 
Ett bra flöde på laboratoriet är också viktigt med tanke på bristen på BMA. Digitalpatologin 
kan i framtiden ge möjligheter till att kommunicera med andra specialister. Begränsningarna 
är att personalen går i pension och svårt att hitta nya på grund av kompetensbrist. 
Patologerna är ganska ”rörliga” så det gäller att se till att de stannar. 

System för kallelser och svarsbrev 
Vilken yrkesgrupp ansvarar för kallelser till PSA-provtagning, mottagningsbesök och operation? 

• Svar: Sekreterare samt sjuksköterskor 

Vad har ni för datasystem för kallelsehantering? 

• Svar: Elvis, PMO och Provisio 

Vilken yrkesgrupp har ni idag anställda som SVF-koordinatorer? 

• Svar: Idag gör sjuksköterskor större delen av koordineringen men det pågår ett arbete att 
framöver involvera bla medicinska sekreterare att inneha denna funktion. 
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Hur många koordinatorer har ni för SVF prostatacancer i länet? 

• Svar: 3 stycken. En i Gävle, en i Hudiksvall och en i Bollnäs 

Hur stor är deras totala tjänstgöringsgrad som koordinatorer för SVF? 

• Svar: Inte specificerat, ingår i befintligt uppdrag 

Kontaktsjuksköterskor 
Hur många Kontaktsjuksköterskor för prostatacancer har ni i länet? 

• Svar: 6 stycken i dagsläget 

Hur stor tjänstgöringsgrad har de för att arbeta som kontaktsjuksköterska för 
prostatacancerpatienter? 

• Svar: Inte specificerat, ingår i befintligt uppdrag som sjuksköterska 

Har kontaktsjuksköterskan uppdrag enbart mot prostatacancerpatienter eller mot fler tumörgrupper 
inom urologisk cancer? 

• Svar: Dessa kontaktsjuksköterskor har även uppdrag mot andra tumörgrupper inom urologisk 
cancer. 
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Region Sörmland, Kartläggning av befintliga resurser för 
prostatacancervård. 

Urologisk diagnostik. 
1. På hur många sjukhus i länet erbjuder ni idag urologisk verksamhet? 

Vid tre sjukhus (Mälarsjukhuset Eskilstuna, MSE och Kullbergska sjukhuse KSK= gemensam 
klinik och på Nyköpings lasarett NLN) 

2. Hur många läkartjänster inom urologi finns det i länet (även ej tillsatta)? 
Nio samt en privat 
 

3. Hur många specialister har ni fast anställda i länet i dag? 
MSE 6 specialister 
 

4. Hur stor anställningsgrad har dessa specialister (antal heltider de bemannar)? 
MSE 5 heltid och 1 anställd 50% 
 

5. Hur är de placerade på länets sjukhus? 
4,5 MSE, 1 KSK 
 

6. Hur många ST-läkare har ni anställda i länet?  
MSE: 3 st 
 

7. Hur många av dessa ST-läkare har mindre än två år kvar till specialistexamen? 
MSE: 2 st 
 

8. Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 
Nej, Vi har inga hyrläkare på MSE 
 

9. Hur många är inkommande remisser för utredning av prostatacancer per månad? 
 

10. Hur många mellannålsbiopsier utförs per månad i länet? 
11. Hur lång är väntetiden till första besök på mottagningen? Statistik från NPCR finns på 

https://statistik.incanet.se/npcr/ 
12. Hur lång är väntetiden till PAD-besked lämnas till patienten? Statistik från NPCR finns på 

https://statistik.incanet.se/npcr/ 
13. Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 

diagnostik? 
Begränsande faktorer: för få urologer, sjuksköterskor och undersköterskor vilket även 
begränsar  möjlighet till kapacitetsökning inom urologisk diagnostik på MSE 
 

Urologisk operationskapacitet 
14. Antal utförda radikaloperationer under åren 2017 och 2018 i länet? 45-50/år 

Varav opererade i robot? 0 Sörmland har ingen robot. 
 

15. Hur lång är väntetiden i antal dagar till operation (i snitt per månad)?  
Det varierar. Vi uppfyller inte kraven på SVF för cancerkirurgi eller vårdgaranti( Benign 
kirurgi) 
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16. Hur många narkoslag per vecka har urologin i erat län? 

MSE: 2 lag  
 

17. Motsvarar resurserna för operationsverksamheten (opsalar, operations- och narkospersonal, 
vårdplatser på avdelningen) era behov idag? 
MSE: Nej, det skulle behöva vara 2,5 lag 
 

18. Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
operationsverksamhet? 

Strålbehandlingskapacitet. 
19. Antal utförda strålbehandlingar mot prostatacancer under åren 2017 och 2018 i länet? 

2017: 111 st, 2018: 95 st. 

20. Hur lång är väntetiden till strålbehandling? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 
Vi har igen väntetid för prostata till SB, startar inom angiven tid av läkare. 
Dock kan fördröjning ske pga att det är väntetid för inläggning av guldkorn. 
 

21. Hur många strålacceleratorer har ni i länet? 
2 stråacceleratorer 

22. Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 
Nej 

23. Motsvarar resurserna för strålbehandlingsverksamheten (strålacceleratorer och personal) 
era behov idag? 
Nej 

24. Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för 
strålbehandling? Strålaccelerator, läkare, sjuksköterskor, fysiker och ingenjör 
 

Det finns vakanta tjänsteutrymmen att anställa samtliga personalkategorier på, men 
tillgången på intresserade sökanden är extremt begränsad. 

När vi väl har anställt så är inskolningstiden lång , ca 2 år.  

Jag har lämnat in underlag för att få bygga ut och utöka med ytterligare 1 accelerator. 
Inväntar besked i denna fråga att jag får budget för byggnation, strålaccelerator och 
tillhörande tjänsteutrymmen för att bemanna. 

Radiologi/ MR 
25. Hur många MR- prostataundersökningar utförs per månad? 
26. Motsvarar resurserna för MR-undersökningar era behov idag? 
27. Hur många hyrläkarveckor har ni inom radiologin per år? 
28. Köper ni extern radiologisk bedömning, i så fall hur mycket? 
29. Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för MR-

undersökningar? 

https://statistik.incanet.se/npcr/
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Patologi 
30. Hur många patologspecialister har ni fast anställda idag i länet? 3 ÖL, 2 ST + 1 ST (från 

Serbien, kommer troligen få svensk specialistkompetens i början på 2019) 
31. Hur stor anställningsgrad i heltider har dessa patologer? 

2,75 ÖL, 2,0 ST + snart 1,0 specialistläkare 
32. Hur mycket patologibedömning köper ni av externa laboratorier/konsulter idag? 

Har 1 timanställd konsult ÖL 2 dagar i veckan. 
33. Hur många hyrläkarveckor per år har ni inom patologin? 

2-3 veckor på sommaren (vissa somrar). 
34. Hur lång är väntetiden från provtagning till PAD-svar inkommit från patologen vid 

mellannålsbiopsi? 
Vi följer Landstingets avtal att 90% ska vara besvarat inom 10 arbetsdagar, under 2017 låg vi 
på 96-91%. 

35. Motsvarar resurserna för patologi era behov idag? 
Nej , vi skulle behöva minst 5-6 seniora specialister + ST- läkare 

36. Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för patologin? 
Kan inte rekrytera seniora patologer och vi har brist på biomedicinska analytiker ( saknar idag 
2 stycken som vi inte kan rekrytera). Möjligheter att öka kan enbart ske om vi kan utöka vår 
medarbetarstab. Viss diagnostik kan skickas när vi blivit digitaliserade under slutet av 2019 – 
början 2020, men vi behöver även patologer på plats för utskärning och konferenser. 
 

System för kallelser och svarsbrev 
37. Vilken yrkesgrupp ansvarar för kallelser till PSA-provtagning, mottagningsbesök och 

operation?  
38. Vad har ni för datasystem för kallelsehantering? NCS-Cross 
39. Vilken yrkesgrupp har ni idag anställda som SVF-koordinatorer? Medicinska sekreterare 
40. Hur många koordinatorer har ni för SVF prostatacancer i länet? 
41. Hur stor är deras totala tjänstgöringsgrad som koordinatorer för SVF? 

Kontaktsjuksköterskor 
42. Hur många Kontaktsjuksköterskor för prostatacancer har ni i länet? 

KSK 3 personer 
MSE 1 person 
NLN 2 personer 

KSK -Vi har 1 dag var till förfogade som kssk fördelat på 3 personer =  60 % av en 
heltid sammanlagt.  
MSE – en heltid på en person 
NLN- två personer urologisk cancer? Procentsats? 
 

43. Hur stor tjänstgöringsgrad har de för att arbeta som kontaktsjuksköterska för 
prostatacancerpatienter? 
MSE heltid 
KSK 60 % 
NLN ? 

44. Har kontaktsjuksköterskan uppdrag enbart mot prostatacancerpatienter eller mot fler 
tumörgrupper inom urologisk cancer? 
MSE – Enbart prostatacancer 



18 
 

Version 2019-01-30   Karin Hellström/Johan Ahlgren RCC Uppsala Örebro 18 

KSK och NLN urologisk cancer. 

 

Onkologen= grön text 

Kirurgen MSE/KSK = röd text 

Patologi= Lila 

Svar från Radiologen NLN: 

Fick idag höra på föreläsning att European  association of urolgy ändrar sina rekommendationer. MR 
prostata kommer att utföras innan FUSIONS- biopsi, flera studier har visat att man kan minska 
antalet biopsier för patienterna och blir bättre på att hitta signifikant cancer (Gleason 3+4 eller mer).  

Fusionsbiopsier skall införas under nästa år i Sörmland. Vi kommer att slåss mot några väderkvarnar 
som PM3.  

Så med den strategin är det rimligt med fler MR men färre biopsier vilket då belastar UNILABS och 
våra räkningar mindre samt borde ge möjligheter för bättre svarstider. 

Detta ger utmaning för radiologen men ett bra läge för urologin då Sörmland är väl försett med 
urologer ur ett nationellt perspektiv. Det vore lysande om man kunde använda de urologer vi har 
istället för att diskutera vilken operationssal patienten skall opereras på.  

 

För radiologen kommer det att innebära fler MR undersökningar men det är min övertygelse att 
detta är en av de sakar som kan bidra till Sveriges friskaste län – utredningskedjan syftar ju till att 
bota (precis som mammografiscreening). 
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Region Värmland, Kartläggning av befintliga resurser för 
prostatacancervård. 

Urologisk diagnostik. 
På hur många sjukhus i länet erbjuder ni idag urologisk verksamhet?  

3, men i huvudsak i Karlstad. Sporadiskt i Arvika och Torsby. Öppenvårdsbesök hos privat vårdgivare i 
Kristinehamn, vilken vi har avtal med. 

Hur många läkartjänster inom urologi finns det i länet (även ej tillsatta)? 

Oklart. Men vi har 4 överläkare och 4 ST på olika nivåer nu. 1 specialist från Ungern under 
språkutbildning. 

Hur många specialister har ni fast anställda i länet i dag? 

4 (troligtvis 5 under våren 2019) 

Hur stor anställningsgrad har dessa specialister (antal heltider de bemannar)? 

3,5 tjänst idag 

Hur är de placerade på länets sjukhus? 

I huvudsak i Karlstad. Placeras utifrån tillgänglighet i bemanningen i Arvika och Torsby enstaka dagar 
under året. 

Hur många ST-läkare har ni anställda i länet?  

4 

Hur många av dessa ST-läkare har mindre än två år kvar till specialistexamen? 

2 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 

Inför 2019 skall vi inte bemanna med hyrläkare enligt Landstingets beslut. Har dock fått dispens för 9 
veckor under 2019 via hyrbolag.  

Hur många är inkommande remisser för utredning av prostatacancer per månad? 

95 remisser/månad i snitt tom nov-18 

Hur många mellannålsbiopsier utförs per månad i länet? 

2017: 1205= 100/månad 

2018 (jan-okt): 918= 92/månad 

Hur lång är väntetiden till första besök på mottagningen? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/  Mediantid 21 dagar under 2018 

Hur lång är väntetiden till PAD-besked lämnas till patienten? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/  Mediantid 21 dagar under 2018 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
diagnostik? 

https://statistik.incanet.se/npcr/
https://statistik.incanet.se/npcr/
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Det finns brist på MR resurser och radiologisk kompetens för bildtolkning. 

Brist på fusionsbiopsier för riktade biopsier, ingen utrustning  

Vid resursökning skulle vi kunna t.ex. alltid göra MR med efterföljande riktade biopsier efter första 
systematisk biopsiomgång.  

Urologisk operationskapacitet 
Antal utförda radikaloperationer under åren 2017 och 2018 i länet? 
2017: 163 

2018 (tom november): 148 
Varav opererade i robot? 

Samtliga i robot 

 

Hur lång är väntetiden i antal dagar till operation (i snitt per månad)?  

(mediantid /månad) opkod KEC01: 

2017  Antal dagar  2018  Antal dagar 
Januari 91  Januari 84 
Februari 89  Februari 94 
 Marsj 63   Marsj 108 
April 41  April 79 
Maj 49  Maj 80 
Juni 37  Juni 71 
Juli 45  Juli 41 
Augusti 72  Augusti 43 
September 95  September 68 
Oktober 82  Oktober 23 
November 78  November 29 
December 83  December X 

 

Hur många narkoslag per vecka har urologin i erat län?  

2,5 robotsal/vecka 

5 övriga salar/vecka 

 
Motsvarar resurserna för operationsverksamheten (opsalar, operations- och narkospersonal, 
vårdplatser på avdelningen) era behov idag?  
Nej, vi har ca 400 patienter i vår kö till urologisk operation. 
 
Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
operationsverksamhet? 
Bristande bemanning av urologer samt tillgång operationsutrymme. 
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Strålbehandlingskapacitet. 
Antal utförda strålbehandlingar mot prostatacancer under åren 2017 och 2018 i länet? 

 

 

Hur lång är väntetiden till strålbehandling? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

• Från strålanmälan till primär radioterapi (ej neoadjuvant behandling) 
Antal fall 33st 
54 dagar (Riket 45) 
 

• Det finns en grupp patienter som startar neoadjuvant hormonbehandling inför 
strålbehandling som primär terapi. 
 
Från remiss från urolog till neoadjuvant behandling 
Antal fall 24st 
7 dagar (Riket 6) 
 

• Från strålanmälan till postoperativ radioterapi 
Antal fall 46st 
21 dagar (Riket 34) 

 

Hur många strålacceleratorer har ni i länet? 
I Värmland finns 2 behandlingsapparater. 
 

https://statistik.incanet.se/npcr/
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Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 
Ja. På strålbehandlingsenheten handlar det om cirka 15 veckor per år.             
 
Motsvarar resurserna för strålbehandlingsverksamheten (strålacceleratorer och personal) era 
behov idag?  
I dagsläget har vi kapacitet och en personalbemanning med hjälp av hyrläkare som motsvarar 
behovet 
 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för strålbehandling? 

• Begränsade faktorer är tidsutrymme på våra två behandlingsapparater. I framtiden finns 
behov av ytterligare en behandlingsapparat. 
 

• Kapacitetsökning skulle kunna vara att utöka öppettiderna för behandling, vilket dock kräver 
en ökad grundbemanning. En annan sak som skulle öka kapaciteten på våra 
behandlingsapparater är ytterligare en förändring i fraktioneringsmönster sk 
hypofraktionering dvs en högre dos vid färre behandlingstillfällen.  

 

Radiologi/ MR 
Hur många MR- prostataundersökningar utförs per månad? Ca 24/månad i länet 

Motsvarar resurserna för MR-undersökningar era behov idag? Nej, vi har en kö 

Hur många hyrläkarveckor har ni inom radiologin per år? Under 2018 blir det 235 veckor. 

Köper ni extern radiologisk bedömning, i så fall hur mycket? Ja, för ca 5 mnkr/år 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för MR-
undersökningar? 
Vår absolut begränsande faktor är tillgången på radiologer och röntgensjuksköterskor. Det är 
nationell brist och den lider vi av. Vi tvingas köpa produktion eller beordra övertid i begränsad 
mängd. 
 

Patologi 
Hur många patologspecialister har ni fast anställda idag i länet? 
7st 
Hur stor anställningsgrad i heltider har dessa patologer? 
6,2st 
Hur mycket patologibedömning köper ni av externa laboratorier/konsulter idag? 
0 
Hur många hyrläkarveckor per år har ni inom patologin? 
 0 
 

Hur lång är väntetiden från provtagning till PAD-svar inkommit från patologen vid 
mellannålsbiopsi?  
Från inregistrering på patologen (provtagningsdatum registreras inte) till svar, arbetsdagar. 
För SVF 3,4 arbetsdagar. För prostatabiopsier totalt 6,7 arbetsdagar. 
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Motsvarar resurserna för patologi era behov idag? 
Nej, det saknas specialister men finns 4 ST-läkare. Med den ökning vi har haft av prostatabiopsier är 
resursen BMA låg samt kostnad för reagenser inte fullt täckt.  
 
Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för patologin? 

Begränsningar och möjligheter: 

• diagnostiker (läkare) – 4 ST under upplärning. 
• BMA för att omhänderta biopsier – dels att lägga i kloss, dels att bädda och dels snitta. Och 

framförallt för kommande prostatektomier där även storsnitt krävs.  Automatisk inbäddning 
har planerats vilket kan minska belastningen något. Vi har i princip, genom att vi redan har 
organiserad prostatacancertestning, redan haft den ökning av provtagning som förväntas.  

• Utrustningar (dehydrering), automatisk inbäddning 
• Reagens- och materialkostnad – alltså kostnad för material så som glas, täckfilm, färg, 

immunohistokemi mm 

 

System för kallelser och svarsbrev 
Vilken yrkesgrupp ansvarar för kallelser till PSA-provtagning, mottagningsbesök och operation? 
Sjuksköterska, koordinator och operationskoordinator. 
 
Vad har ni för datasystem för kallelsehantering? 
Cambio Cosmic 
Vilken yrkesgrupp har ni idag anställda som SVF-koordinatorer? 
Vårdadministratör och undersköterska 
Hur många koordinatorer har ni för SVF prostatacancer i länet? 
2 
Hur stor är deras totala tjänstgöringsgrad som koordinatorer för SVF? 
1,5 tj 
 

Kontaktsjuksköterskor 
Hur många Kontaktsjuksköterskor för prostatacancer har ni i länet? 
2 
Hur stor tjänstgöringsgrad har de för att arbeta som kontaktsjuksköterska för 
prostatacancerpatienter? 
1,2 tjänst. 
 
Har kontaktsjuksköterskan uppdrag enbart mot prostatacancerpatienter eller mot fler 
tumörgrupper inom urologisk cancer? 
Endast prostatacancer för dessa 2 kontaktsjuksköterskor. 
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Region Västmanland, Kartläggning av befintliga resurser för 
prostatacancervård. 

Urologisk diagnostik. 
På hur många sjukhus i länet erbjuder ni idag urologisk verksamhet? 3 

Hur många läkartjänster inom urologi finns det i länet (även ej tillsatta)? 13 

Hur många specialister har ni fast anställda i länet i dag? 9 

Hur stor anställningsgrad har dessa specialister (antal heltider de bemannar)? 6 

Hur är de placerade på länets sjukhus? 1 urolog till Köping x 3/vecka, 1 urolog till Fagersta x1/vecka, 
resten i Västerås 

Hur många ST-läkare har ni anställda i länet? 3 

Hur många av dessa ST-läkare har mindre än två år kvar till specialistexamen? 2 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? Ja, ca 4 veckor/år (nytt för 2019) 

Hur många är inkommande remisser för utredning av prostatacancer per månad? 

Hur många mellannålsbiopsier utförs per månad i länet? 

Hur lång är väntetiden till första besök på mottagningen? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

Hur lång är väntetiden till PAD-besked lämnas till patienten? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
diagnostik? För få urologer 

Urologisk operationskapacitet 
Antal utförda radikaloperationer under åren 2017 och 2018 i länet? 2017  10 patienter, 2018 1 
patient dvs öppna operationer 
Varav opererade i robot? 2017 54 patienter     2018 69 patienter 

Hur lång är väntetiden i antal dagar till operation (i snitt per månad)?  

Hur många narkoslag per vecka har urologin i erat län? 8 st narkoslag/vecka under den här perioden 
fram till och med vecka 12 i hela Västmanland, bemanning till 16.30. På fredagar slutar ett narkoslag 
kl. 13.30. 

Motsvarar resurserna för operationsverksamheten (opsalar, operations- och narkospersonal, 
vårdplatser på avdelningen) era behov idag? Nej 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
operationsverksamhet? Saknas operationspersonal, för få operationssalar/vecka som är tilldelade 
urologen 
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Strålbehandlingskapacitet. 
Antal utförda strålbehandlingar mot prostatacancer under åren 2017 och 2018 i länet? Arbetet med 
att ta fram dessa uppgifter har pausats då ansvarig person blivit sjukskriven och vi inte kommer 
kunna ta fram uppgifterna inom tidsramen. 

Hur lång är väntetiden till strålbehandling? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

Median väntetid 15 dagar från remiss till strålanmälan. 53,5 dagar från strålanmälan till primär RT (ej 
neoadj.) 

Hur många strålacceleratorer har ni i länet? 2 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? Nej 

Motsvarar resurserna för strålbehandlingsverksamheten (strålacceleratorer och personal) era behov 
idag? Ja 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för strålbehandling? 
Läkarbemanningen är för tillfället den största flaskhalsen. Vi bemannar nu upp med fler läkare. 

Radiologi/ MR 
Hur många MR- prostataundersökningar utförs per månad? Ca 50 / månad under 2018 (591 på 
helåret). 

Motsvarar resurserna för MR-undersökningar era behov idag? Nej, vi har brist på såväl utrustning 
som personal. 

Hur många hyrläkarveckor har ni inom radiologin per år? Ca 15 

Köper ni extern radiologisk bedömning, i så fall hur mycket? Ja, för ca 6 mkr / år men en stor del av 
detta jourtid. 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för MR-undersökningar? 
På kort sikt ingen kapacitetsökning utan att minska på något annat. Vi kommer installera en kamera 
till i Köping under året men vi behöver matcha med personal. 

Patologi 
Hur många patologspecialister har ni fast anställda idag i länet? 

Hur stor anställningsgrad i heltider har dessa patologer? 

Hur mycket patologibedömning köper ni av externa laboratorier/konsulter idag? 

Hur många hyrläkarveckor per år har ni inom patologin? 

Hur lång är väntetiden från provtagning till PAD-svar inkommit från patologen vid mellannålsbiopsi? 

Motsvarar resurserna för patologi era behov idag? 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för patologin? 

  

https://statistik.incanet.se/npcr/
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System för kallelser och svarsbrev 
Vilken yrkesgrupp ansvarar för kallelser till PSA-provtagning, mottagningsbesök och 
operation? Dispensär som är 3 ssk som alternerar 
Vad har ni för datasystem för kallelsehantering? Cosmic 

Vilken yrkesgrupp har ni idag anställda som SVF-koordinatorer? Kontaktsjuksköterskorna 
hos oss fungerar som koordinatorer 
 

Hur många koordinatorer har ni för SVF prostatacancer i länet? 3 

Hur stor är deras totala tjänstgöringsgrad som koordinatorer för SVF? 2,8 tjänst 

Kontaktsjuksköterskor 
Hur många Kontaktsjuksköterskor för prostatacancer har ni i länet? 3 

Hur stor tjänstgöringsgrad har de för att arbeta som kontaktsjuksköterska för 
prostatacancerpatienter? 100% 

Har kontaktsjuksköterskan uppdrag enbart mot prostatacancerpatienter eller mot fler tumörgrupper 
inom urologisk cancer? All urologisk cancer 
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Region Örebro län, Kartläggning av befintliga resurser för 
prostatacancervård. 

Urologisk diagnostik. 
På hur många sjukhus i länet erbjuder ni idag urologisk verksamhet? 

Två 

Hur många läkartjänster inom urologi finns det i länet (även ej tillsatta)? 

28 

Hur många specialister har ni fast anställda i länet i dag? 

17 

Hur stor anställningsgrad har dessa specialister (antal heltider de bemannar)? 

17 

Hur är de placerade på länets sjukhus? 

Alla har sin placering på USÖ. Urologkliniken är länsklinik och bedriver verksamhet på två sjukhus. 

Hur många ST-läkare har ni anställda i länet?  

9 

Hur många av dessa ST-läkare har mindre än två år kvar till specialistexamen? 

5 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 

Nej 

Hur många är inkommande remisser för utredning av prostatacancer per månad? 

2017:   2018: 

Januari: 27 st,    Januari: 50 st.  

Februari: 53 st   Februari: 51 st.  

Mars: 68 st    Mars: 55 st.  

April: 37 st   April: 43 st.  

Maj: 57 st   Maj: 48 st 

Juni: 57 st   Juni: 37 st. 

Juli: 37 st   Juli: 26 st.  

Augusti: 29 st   Augusti: 35 st.  

September: 30 st  September 41 st.  

Oktober: 28 st   Oktober: 48 st. 
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November: 30 st  November: 59 st.  

December: 24 st  December: 53 st.   

Hur många mellannålsbiopsier utförs per månad i länet? 

2017:   2018: 

Januari: 53 st,    Januari: 43 st.  

Februari: 46 st   Februari: 55 st.  

Mars: 87 st    Mars: 72 st.  

April: 47 st   April: 58 st.  

Maj: 55 st   Maj: 66 st 

Juni: 32 st   Juni: 31 st. 

Juli: 16 st   Juli: 11 st.  

Augusti: 23 st   Augusti: 30 st.  

September: 36 st  September 30 st.  

Oktober: 27 st   Oktober: 70 st. 

November: 34 st  November: 55 st.  

December: 32 st  December: 37 st.   

Hur lång är väntetiden till första besök på mottagningen? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

2017: 38 dgr    

2018: 30 dgr 

Hur lång är väntetiden till PAD-besked lämnas till patienten? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

2017: 25 dgr     2018: 22 dgr 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
diagnostik? 

Läkar och Sköterske resurser är begränsningen. Möjligheten att anställa och utbilda fler. 

Urologisk operationskapacitet 
Antal utförda radikaloperationer under åren 2017 och 2018 i länet? 
Varav opererade i robot? 

2017: 65 st varav 62 robot. 

2018: 63 st varav 63 robot 

Hur lång är väntetiden i antal dagar till operation (i snitt per månad)?  

2017:   2018: 

https://statistik.incanet.se/npcr/
https://statistik.incanet.se/npcr/
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Januari: 91   Januari: 40 

Februari: -   Februari: 38 

Mars: 62   Mars: 31 

April: 55   April: 53 

Maj: 57   Maj: - 

Juni: 56   Juni: 21 

Juli: 63   Juli: 30 

Augusti: -   Augusti: 20 

September: 34  September: - 

Oktober: 37   Oktober: - 

November: 34   November: 16  

December: 37   December: - 

Hur många narkoslag per vecka har urologin i erat län? 

14 

Motsvarar resurserna för operationsverksamheten (opsalar, operations- och narkospersonal, 
vårdplatser på avdelningen) era behov idag? 

Nej 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns inom urologisk 
operationsverksamhet? 

Vi saknar operations och narkossköterskor 

Strålbehandlingskapacitet. 
Antal utförda strålbehandlingar mot prostatacancer under åren 2017 och 2018 i länet? 

83 2017, 94 2018 

Hur lång är väntetiden till strålbehandling? Statistik från NPCR finns på 
https://statistik.incanet.se/npcr/ 

1 vecka 

Hur många strålacceleratorer har ni i länet? 

3 

Bemannar ni med hyrläkare? Antal veckor per år? 

Nej 

Motsvarar resurserna för strålbehandlingsverksamheten (strålacceleratorer och personal) era behov 
idag? 

Kanske någon ytterligare doktor i övrigt finns de resurser som behövs. 

https://statistik.incanet.se/npcr/
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Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för strålbehandling? 

Ingen 

Radiologi/ MR 
Hur många MR- prostataundersökningar utförs per månad? 

20  

Motsvarar resurserna för MR-undersökningar era behov idag? 

Nej 

Hur många hyrläkarveckor har ni inom radiologin per år? 

54 

Köper ni extern radiologisk bedömning, i så fall hur mycket? 

Ja: MR 4079 st,  DT 2731 st, Skelett 10874 st. Totalt: 17684 st. 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för MR-undersökningar? 

Maskinerna, läkare och rtgssk är för få.  

Vi har arbetat/ arbetar aktivt med översyn av us-tider och us-protokoll, bemanning och kvällsarbete 
och har lyckas höja vår MR kapacitet den vägen. Snart är vi vid en punkt där vi inte kan krama ur mer 
ur befintliga resurser. Som du ser på antalet skickade MR us till extern leverantör saknar vi 
läkarresurser för att svara på allt vi undersöker. 

Vi tycker nog att remittenterna också behöver se över hur de remitterar till MR och till vilka us det är 
viktigast att genomföra. Ett sådant jobb känner inte jag till att det gjorts hos remittenter. Men det 
kanske bara handlar om att jag inte känner till det. Vet du? 

 

Vi får mer kapacitet via forsknings MR kameran (åtminstone initialt) och onkolog MR som också är på 
väg in. Men vår bedömning är att vi behöver fler kameror/personal för att möta den ökande 
efterfrågan. Detta sker först 2020-2021. 

Patologi 
Hur många patologspecialister har ni fast anställda idag i länet? 

9 

Hur stor anställningsgrad i heltider har dessa patologer? 

740% 

Hur mycket patologibedömning köper ni av externa laboratorier/konsulter idag? 

Motsvarar 3 tjänster 

Hur många hyrläkarveckor per år har ni inom patologin? 

104 

Hur lång är väntetiden från provtagning till PAD-svar inkommit från patologen vid mellannålsbiopsi? 
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Medelsvars tid 8 kalender dagar 

Motsvarar resurserna för patologi era behov idag? 

Nej eftersom man köper tjänster och har hyrläkare. 

Vilka begränsande faktorer och vilka möjligheter till kapacitetsökningar finns för patologin? 

Patologbrist, nya ST Utlandsrekrytering 

System för kallelser och svarsbrev 
Vilken yrkesgrupp ansvarar för kallelser till PSA-provtagning, mottagningsbesök och operation? 

Medicinsk vårdadministratör, sjuksköterska, kontaktsjuksköterska. 

Vad har ni för datasystem för kallelsehantering? 

InfoMedix 

Vilken yrkesgrupp har ni idag anställda som SVF-koordinatorer? 

Medicinsk vårdadministratör 

Hur många koordinatorer har ni för SVF prostatacancer i länet? 

Två 

Hur stor är deras totala tjänstgöringsgrad som koordinatorer för SVF? 

25% 

Kontaktsjuksköterskor 
Hur många Kontaktsjuksköterskor för prostatacancer har ni i länet? 

3 

Hur stor tjänstgöringsgrad har de för att arbeta som kontaktsjuksköterska för 
prostatacancerpatienter? 

33% 

Har kontaktsjuksköterskan uppdrag enbart mot prostatacancerpatienter eller mot fler tumörgrupper 
inom urologisk cancer? 

Nej bara prostatacancer. 
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