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Styresak 92-2013 Nasjonalt senter for partikkelterapi – 

anbefaling for lokalisering, oppfølging av 

styresak 83-2013 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 83-2013 Nasjonalt senter for partikkelterapi i 
styremøte, den 20. juni 2013. Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar 
saken om planlegging av utbygging og bruk av partikkelterapi i Norge til orientering og 
støtter adm. direktørs anbefaling (alternativ 2b (nasjonalt anlegg og regionale 
protonterapianlegg)). 
 
I forbindelse med behandling av denne saken ba styret om å få lagt frem en styresak 
med forslag for Helse Nord RHFs anbefaling for lokalisering av et nasjonalt senter. 
 
I etterkant har de øvrige regioner meldt sin interesse for å få et eventuelt nasjonalt 
senter for partikkelterapi lokalisert til henholdsvis Helse Bergen HF, Oslo 
universitetssykehus HF (OUS) og St. Olavs hospital.  
 
Formålet med denne saken er å belyse de ulike plasseringene og vurdere hvilket eller 
hvilke alternativ som Helse Nord RHF vil gi sin støtte. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Det er adm. direktørs vurdering at det var uaktuelt å søke om plassering av et nasjonalt 
senter for partikkelterapi i Helse Nord området. Dette basert på behov for kompetanse 
og støttefunksjoner, geografisk lokalisasjon og det planlagte fremtidige volum av 
tjenesten.  De øvrige helseregioner har invitert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
til å plassere et slikt eventuelt partikkelterapi senter i deres region og knyttet opp mot 
universitetsklinikkene. 
 

Helse Vests interesse for nasjonalt partikkelterapi senter er kort oppsummert som 
følger: 

Helse Vest 

Helse Bergen HF har følgende strategi for et evt. Norsk senter for partikkelterapi:  
• Senteret legges i umiddelbar nærhet til sykehuset, for samhandling og utnyttelse av 

ressurser som kan sambrukes. Dette gjelder særlig klinisk backup fra sykehusets 
strålebehandlingsavdeling.  

• HF-et vil vektlegge et nasjonalt fellesskap i prosjektet, og sammen med øvrige 
universitetsmiljøer utvikle nasjonale kliniske protokoller og forskningsprosjekt, i 
tett internasjonal relasjon.  
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• Kreftforskningsmiljøet i Bergen har stor nasjonal og internasjonal tyngde og vil 
være pådrivere i den medisinske forskningen for senteret. Senteret skal bygge 
videre på den ledende utvikling Haukeland universitetssykehus (HUS) har og har 
hatt innen tradisjonell strålebehandling, gjennom oppbygging av den mest moderne 
og effektive strålebehandlingsavdelingen i Norge.  

• Senteret skal drives i nært samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB), som står for 
utdanning av fysikere og medisinere, og som vil garantere for opprettelse av ti 
stipendiatstillinger og fem postdoc stillinger til prosjektet, ved siden av den 
generelle masterutdanningen i medisinsk fysikk. Senteret skal tilrettelegge og være 
åpent for både nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. 

 

Helse Midt-Norge påpeker at et nasjonalt partikkelsenter med fordel kan legges til 
Trondheim. Trondheim kan med NTNU, St. Olavs Hospital og Trondheim kommune tilby 
et meget godt og fremtidsrettet konsept for et slikt senter. Det er stor støtte for et slikt 
prosjekt i den øverste ledelsen hos alle de tre hovedaktørene. Fagmiljøene er positive til 
å ta tak i en slik utfordring og villig til å bidra i et samlet løft for at dette skal lykkes. 
Hvis det kommer en henvendelse fra HOD til Helse Midt-Norge, vedrørende et nasjonalt 
senter for partikkelterapi, så tør de love at det er et oppdrag som hele regionen vil stille 
samlet opp for. 

Helse Midt-Norge 

 

Helse Sørøsts alternativ er i kortversjon:  
Helse Sørøst 

Tomt på Gaustad, i tilknytning til Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet og 
Universitetet i Oslo (UiO). Tomten vil kunne romme et kombinert anlegg eller 
nedskaleres til et rent protonanlegg, og samtidig ha stort utviklingspotensial. 
 
Senteret foreslås med et mindre antall avanserte konvensjonelle strålemaskiner 
(lineærakseleratorer) for å være et senter for høypresisjonsbehandling og 
ivareta behovet for backup-funksjon for partikkelbehandlingen. Pr. i dag har OUS 
eksisterende pasienthotellkapasitet som kan dekke behovet til et partikkelsenter, og 
sammen med sitt enestående overnattingsbygg for foreldre vil OUS kunne gi et meget 
godt tilbud for pasientene. 
 
Kompetansemiljøet på partikkelsenteret vil bygges opp rundt de allerede eksisterende 
høykompetente fagmiljøene som finnes i Oslo-området, med spesiell vekt på onkologi 
og stråleterapi, strålebiologi, medisinsk- og partikkelfysikk. Senterets sentrale 
beliggenhet i Norge vil gi de beste forutsetningene for nasjonal kompetanseoppbygning 
og god kommunikasjon mellom nordiske og europeiske proton- og partikkelsentre. 
 
Konsekvenser 
Beregninger har anslått at dersom det bygges kun ett nasjonalt senter for 
partikkelterapi uten tillegg av desentralisert protonterapi vil det nasjonale senter ha et 
pasientgrunnlag på omkring 1000-1500 pasienter årlig. For Helse Nord området betyr 
dette at et sted mellom 100-140 pasienter årlig må reise ut av landsdelen for denne 
behandlingen.  
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I 2010 ble det registrert 28 271 nye krefttilfeller i Norge. I underkant av 10 % (2602 
pasienter) av disse var fra Helse Nord området.  I Norge får ca. 40 % av pasientene 
stråleterapi en eller annen gang i løpet av forløpet. Omkring 10-15 % av pasientene som 
er aktuelle for stråleterapi kan dermed bli sendt ut av landsdelen for partikkelterapi. 
 
Det mest naturlige alternativet som også styret i Helse Nord RHF gikk inn for, er en 
utbygging av protonstråleterapi i alle regioner og i tillegg et nasjonalt senter for 
partikkelterapi. I en slik situasjon vil Helse Nord kunne håndtere de fleste pasienter 
som trenger partikkelterapi. Ved en desentralisering av protonstråleterapi vil antallet 
pasienter som skal sendes til et nasjonalt senter bli lavt. 
 
Ved utbygging av partikkelterapi i Norge er det forutsatt at planlegging av behandlingen 
av pasientene skal skje ved landets stråleterapisentre. I praksis betyr dette at en 
nordnorsk pasient blir planlagt for partikkelterapi i Tromsø, men den endelige 
behandlingen vil bli gjennomført ved det nasjonale senter. Høy kompetanse og kvalitet 
ved det nasjonale senteret samt gode samarbeidsrelasjoner til de øvrige regioner vil 
være meget viktige faktorer i vurderingene.  En annen faktor er forhold knyttet til 
pasientlogistikk (transport, pasienthotell, sykehussenger etc.). 
 
Kostnadene kan bli høyere i forslaget til OUS, da det også inkluderer anskaffelse av 
lineærakseleratorer.  
 
Adm. vurderinger/konklusjon 
OUS, Haukeland og St. Olavs hospital kan alle etablere et godt tilbud innen 
partikkelterapi til nordnorske pasienter. Det er to perspektiver som er sentrale i adm. 
direktørs vurderinger: 
1. Pasientperspektivet – kvalitet, reiseavstand og annen infrastruktur 
2. Samarbeidet med Helse Nords strålesenter og dets klinikere 
 
Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger et nasjonalt senter for partikkelterapi 
vil punkt 1 måtte vektes tyngre enn i en situasjon hvor det også etableres protonterapi i 
hver region. I sistnevnte situasjon vil Helse Nord få et større ansvar og punkt 2 må 
vektes høyt. 
 
Med bakgrunn i Helse Vests redegjørelse for deres strategi for etablering av et Norsk 
senter for partikkelterapi foreslår adm. direktør for styret om å anbefale Helse Bergen 
HF som lokalisering for et slikt nasjonalt senter. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber om at alle tre alternativene til plassering av et nasjonalt 
senter for partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning om lokalisering 
fattes. 
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2. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger å peke ut det nasjonale senteret på 
bakgrunn av eksisterende informasjon, anbefaler styret i Helse Nord RHF at et 
nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tyngre ioner legges til Helse Bergen 
HF. Mindre anlegg for protonterapi etableres regionalt. 
 

3. Dersom det kun etableres ett stort nasjonalt anlegg for partikkel-/protonterapi, 
anbefaler styret i Helse Nord RHF at dette anlegget lokaliseres ved Helse Bergen HF. 
 

 
Bodø, den 16. august 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Referanseliste: Prosjektrapport Planlegging av norsk senter for partikkelterapi 

Utarbeidet av Helse Vest i samarbeid med Helse Sør-Øst, Helse Midt-
Norge, Helse Nord og Helsedirektoratet (15. juni 2013) 
 

 Prosjektrapporten er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 28. august 2013 
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