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Yttrande över betänkandet En nationell cancerstrategi
för framtiden (SOU 2009:11).
Socialdepartementet remitterade betänkandet ovan med diarienummer
S2009/1559/HS för yttrande till Högskoleverket.
Högskoleverket vill kommentera de åtgärder som föreslås för att säkra den
framtida kompetensförsörjningen inom cancervården. Bakgrunden är att det redan
idag råder brist på vissa kompetenser inom vården, en brist som av flera olika
aktörer bedöms öka i samband med att många personer med dessa kompetenser
går i pension under de närmaste 15 åren.
När det gäller kompetenser inom cancervården handlar det delvis om
specialistkompetenser, dvs. kompetenser som erhålls efter avslutad
högskoleutbildning och som därmed ligger utanför Högskoleverkets
ansvarsområde. Det gäller exempelvis specialistläkare. När det gäller
specialistläkare vill dock Högskoleverket framhålla att ramarna för tillgången på
specialistutbildade läkare sätts av den totala tillgången på läkare. Den totala
tillgången på läkare i Sverige har kommit att bli alltmer beroende av rekrytering av
färdigutbildade läkare från andra länder (i den senare gruppen ingår också svenskar
som sökt sig utomlands för att utbilda sig till läkare), men tillgången är i störst
utsträckning ett resultat av dimensioneringen av läkarutbildningen i Sverige. Till
skillnad från nästan all annan utbildningsdimensionering styrs dimensioneringen
av läkarutbildningen vid respektive svenskt lärosäte av statsmakterna genom
riksdagens beslut om det s.k. ALF-anslagets storlek, som grundar sig på ett
specifikt antal helårsstudenter i läkarutbildningen. Högskoleverket bedömer
(senast i rapporten ”Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden – Ett
planeringsunderlag inför läsåret 2009/10”, 2009:5 R), liksom flera andra aktörer,
att läkarbristen riskerar att öka om inte nuvarande dimensionering av
läkarutbildningen i Sverige utökas. I förlängningen kan det leda till ökad brist på
specialistläkare, som kan komma att drabba cancervården.

I samma rapport bedömer Högskoleverket också balansen mellan nuvarande
utbildningsdimensionering och arbetsmarknadens nyrekryteringsbehov av
arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor, utbildningsgrupper som
omnämns i betänkandet och som är viktiga för cancervården. När det gäller dessa
grupper görs bedömningarna att nuvarande utbildningsvolym av arbetsterapeuter
ganska väl motsvarar nyrekryteringsbehovet i sin helhet. För sjukgymnaster och
sjuksköterskor skulle dock utbildningsvolymen behöva öka något för att undvika
en framtida bristsituation. Bedömningarna har emellertid inte gjorts för
cancervårdens specifika behov, utan utifrån bedömningar av det totala behovet av
dessa utbildningsgrupper på arbetsmarknaden.
Betänkandet innehåller i övrigt förslag som berör olika aspekter av och aktörer på
cancerområdet. Högskoleverket har inga synpunkter på dessa förslag.
Yttrandet har beslutats av ställföreträdande verkschef Lena Adamson efter
föredragning av utredaren Torbjörn Lindqvist i närvaro av avdelningschefen
Cecilia Nordling och informationschefen Eva Ferndahl.
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