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Vår vision ”Tillsammans för god cancervård” 

Onkologkliniken är en länsklinik och vi omsätter 

ca 200 milj. kr per år.  

Vårt huvuduppdrag är att arbeta med icke-kirurgisk 

behandling av cancer såsom strålbehandling, cytostatika, 

målinriktade läkemedel, immunterapi, endokrin 

behandling samt tillhörande uppföljning och vård. 

 

Andra uppdrag för kliniken 

 Medverka vid cancerutredning 

 Prevention 

ex. onkogenetisk mottagning, information och 

undervisning 

 Behandling av vissa icke-cancer-sjukdomar 

 Cancerrehabilitering 

 Bedriva kliniska studier via klinisk 

prövningsenhet (KPE) 

 Strålskyddsansvar 

 

 

Vi använder det vårdadministrativa systemet Cosmic 
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Organisation och personal 

Vi tillhör Kirurgisk vård och är indelade så här 

 Mottagning 
 Vårdavdelning 
 Dagvård 
 Strålbehandling 
 Sjukhusfysik 
 Onkogenetik 
 KPE (Klinisk Prövnings Enhet) 

På onkologkliniken arbetar ca 130 medarbetare 

70 sjuksköterskor 
16 undersköterskor 
22 läkare (13 specialister, 9 ST) 
10 vårdadministratörer 
10 sjukhusfysiker 
1 verksamhetsutvecklare 
1 administrativ utvecklare 
1 verksamhetschef 
 

1 bitr. verksamhetschef och medicinsk ledningsansvarig. 
1 läkarchef. 
1 vårdenhetschef och 1 bitr. chef på mottagning, 
onkogenetisk mottagning, dagvård och vårdavdelning, KPE. 
1 cheffysiker. 
1 vårdenhetschef och 1 bitr. chef på strålbehandling. 
1 adm. enhetschef. 
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Mottagning - så här är vi bemannade en vanlig dag  

 6 sjuksköterskor 

 1 undersköterska 

Onkogenetisk mott. - så här är vi bemannade en vanlig dag 

Ca 300 remisser årligen, samarbete med klinisk genetik, 
Linköping. 

 2 vägledare måndag-torsdag (spec.sjuksköterskor) 

 1 vårdadministratör måndag-torsdag 

Dagvård - så här är vi bemannade en vanlig dag 

Idag 14 behandlingsplatser men planerar för utökning till 
25. 

 9 sjuksköterskor som alla har 4 bokningsbara 
behandlingsbesök 

 2 undersköterskor 

Vårdavdelning - så här är vi vanligtvis bemannade 

17 vårdplatser (10 på helger), medelvårdtid 5-6 dygn. 

Dag A-tur 

 3 sjuksköterskor 

 1 koordinator (ssk) 

 2 undersköterskor 

 1 undersköterska i köket 

Kväll C-tur 

 2 sjuksköterskor 

 2 undersköterskor 
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Natt 

 2 sjuksköterskor 

 1 undersköterska 

Helg A-tur 

 2 sjuksköterskor 

 2 undersköterskor 

Helg C-tur 

 2 sjuksköterskor 

 1 undersköterska 

 

KPE 

2 forskningssjuksköterskor, 10 – 15 pågående kliniska 
studier. 
Både initierad av industrin och ”egna” akademiska studier. 

 

Sjukhusfysik 

Resurs inom strålningsområdet för ca 20 kliniker inom 
regionen, inklusive hela folktandvården. 
11 st anställda med följande inriktning. 

 4 fysiker mot röntgen 

 1 fysiker mot nuklearmedicin 

 5 fysiker mot strålbehandling 

 1 radiofysikassistent 
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Strålbehandlingen 

Vi har 3 st behandlingsmaskiner (acceleratorer). 
13 000 strålbehandlingar utfördes år 2016.  
Antalet behandlingar har ökat med 50 % från 1992 till 
2001. 

 
Rotationsbehandling, avancerad avbildningsteknik, 
andningssynkronisering, 
stereotaktisk behandling. 

 22 sjuksköterskor 

 1 undersköterska 

 1 administrativ 
assistent 
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På onkologkliniken i Jönköping så är… 

3 st disputerade (snart 4 st) 

5 st registrerade doktorander 

7 st forskar i olika omfattning  

 

 

 

 

  

Hennes forskning räddar liv 

Maria Ekholm, överläkare, onkologkliniken Jönköping. Inslag svt-nyheter. 

Forskning inom Region Jönköpings län 

Futurum är regionens forskning- och utbildningsenhet. 
30 miljoner kr satsas varje år. 
Region Jönköpings län satsar mest i landet på forskning 
om man bortser från landsting med universitetssjukhus. 
Vi ligger i topp i landet på att ge förutsättningar för 
personal att forska. 
115 forskar just nu inom ramen för sin anställning. 
153 artiklar publicerades år 2016. 
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Årligen träffar vi ca 1 700 patienter och vi utför 

20 000 behandlingar 

En typisk arbetsdag på onkologkliniken 

 30 läkarbesök 

 12 nya inkommande remisser 

 6 ssk-besök 

 54 strålbehandlingar 

 28 dagvårdsbehandlingar 

 14 patienter på avdelningen  

 75 diktat 

 4 ronder/MDK 
 

 

  

Qulturum 

Vid utveckling- och 
förbättringsarbete har vi både i 

praktik och teori Qulturum som stöd 
och hjälp. Qulturum inom vård och 

omsorg är såväl nationellt som 
internationellt känt och medverkar i 

flera verksamheter. 



9 
 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2015

Antal nya cancerfall, Ålder: 0-85+, Jönköpings län 
(Socialstyrelsens statistikdatabas) 

Män

Kvinnor

Cancerfondsrapporten 2017 
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Länssjukhuset Ryhov har utnämnts 4 år i rad för 

bästa mellanstora sjukhus av Dagens Medicin 

 

 

 

 

En del av onkologkliniken i Jönköping. 

 

Verksamhetschef 

Per Nodbrant 
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”Trivs med patientklientelet och 

tycker om att kunna stötta och 

hjälpa i svåra livssituationer” 

Åsa ssk, vårdavd. 

”Stor bredd i specialisternas 

kompetens. Hög 

ambitionsnivå. Lyssnande 

och delaktig ledning” 

Ursula läkare. 

Varför väljer man arbeta på onkologkliniken i Jönköping 
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Kontaktuppgifter onkologkliniken 

Per Nodbrant verksamhetschef 010-242 34 32 

Kristina Engvall läkarchef 010-242 63 37 

Jeanette Palm vårdenhetschef 010-242 29 27 

Viktoria Markusson vårdenhetschef strål 010-242 34 30 

Sofia Zachrisson adm. enhetschef 010-242 59 61 

Åsa Ärlig cheffysiker 010-242 34 33 

onkologkliniken@rjl.se 

www.rjl.se 

 

 2018-01-01 

http://www.rjl.se/

