
   
 

Uppdragsbeskrivning för  

Nationella arbetsgruppen för utbildning av sjuksköterskor inom strålbehandling  
 

Grundläggande uppdrag 
Regionala cancercentrums samverkansgrupp beslutar om arbetsgrupper/referensgrupper inom 

olika områden där nationell samverkan är av stor betydelse för cancervården. Exempel på 

sådana områden kan vara screeningverksamhet, nivåstrukturering, forskningsfrågor, natio-

nella riktlinjer/vårdprogram, kvalitetsregister och biobanksfrågor. Samtliga arbetsgrupper ska 

arbeta med målet patientcentrerad, jämlik, kostnadseffektiv cancervård av hög kvalitet. 

 

RCC samverkansgrupp utser ordförande som ansvarar för kontakterna med RCC samverkans-

grupp. RCC samverkansgrupp ansvarar för att ställning tas till samtliga gruppers uppdrag 

årligen. Varje regionalt RCC ansvarar för att utse representation i befintliga grupper årligen. 

Deltagarna i arbetsgruppen kan med fördel ha olika bakgrund men bör ha expertis inom 

utbildning och strålbehandling. 

 

Bakgrund 
Strålbehandlingen i Sverige står inför stora utmaningar. För att möta det behov som finns av 

ett ökat användande-, utbud-, forskning och ökad tillgänglighet av extern strålbehandling 

krävs flera förbättringsinsatser, bland annat vad gäller kompetensförsörjning på kort och på 

lång sikt. Strålbehandlingsprocessen för extern strålbehandling är resurskrävande och 

involverar ett stort antal medarbetare, bland annat sjuksköterskor. Det finns i nuläget en stor 

nationell brist på utbildade sjuksköterskor inom strålbehandling. Idag får sjuksköterskor sin 

kompetens inom strålbehandling inom ramen för en specialvidareutbildning i strålbehandling 

som ges vid Lunds universitet samt Göteborgs universitet. Vidare för röntgensjuksköterskor 

vid Karolinska Institutet i Stockholm. Det finns också möjlighet att läsa en inriktning mot 

strålbehandling inom specialistutbildningen på Karolinska institutet och vid Umeå universitet. 

Dock finns det ingen samverkan mellan lärosätena. Det finns inte heller någon samlad 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom strålbehandling och för det som behövs i 

framtiden.  

 

Nationell arbetsgrupp för utbildning av sjuksköterskor inom strålbehandling  
 
Huvudsakligt uppdrag 

 Att utveckla en nationell kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom 

strålbehandling samt i samverkan utveckla en utbildning som utgår från lärosäte.   

 Att med utgångspunkt från gällande direktiv och i samråd med berörda lärosäten 

utveckla och säkerställa tillgång till utbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling 

 Att undersöka möjligheten till att utbildningen ingår inom ramen för en 

specialistutbildning på avancerad nivå.  

 

Specifikt uppdrag, ordförande 
 

 Leder arbetet inom arbetsgruppen 



   
 

 Stämmer av vid behov med ledningen från det stödjande RCC  

 Samlar in och bedömer jävsblanketter från gruppens medlemmar. RCC ledningen 

bedömer ordförandes jävsblankett 

 Ansvarar för att sammanställa årsrapport om gruppens arbete  

 Har löpande dialog med stödteamet vid RCC  

 

Övriga uppdrag 
 

 Fungera som expertråd för frågor inom fältet  

 Bevaka kunskapsläget inom uppdraget och vid behov föreslå åtgärder till RCC i 

Samverkan 

 Samverka med de nationella vårdprogramsgrupperna inom cancerområdet, 

regimbiblioteket, NAC-gruppen vid behov 

 

RCC samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för utbildning 

av sjuksköterskor inom strålbehandling: 

RCC Syd 

RCC Väst 

RCC Stockholm-Gotland Yvonne Wengström 

RCC Norr 

RCC Mellansverige 

RCC Sydväst 

Skandionkliniken  

 

Ordförande:  Karin Ahlberg, Väst.  

 

   

   

 

Stödjande RCC: RCC Väst 
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För RCC samverkansgrupp                     Ordförande i nationella arbetsgruppen                             


