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Sammendrag av nasjonal rapport 
 

Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at protonbehandling må etableres i Norge så snart som 
praktisk mulig. Det kan bidra til å helbrede flere kreftpasienter og vil redusere 
langtidsbivirkningene av dagens strålebehandling. Dette oppnås ved å utnytte partikkelstrålenes 
gunstigere fysiske egenskaper. Langtidskomplikasjoner etter konvensjonell strålebehandling 
representerer i dag et betydelig helseproblem. Etablering av protonbehandling vurderes derfor 

også som samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
 
Protonterapi gir nye muligheter for kreftpasientene 
Hvert år får over 30 000 kvinner og menn kreft. Antallet nye kreftpasienter øker hele tiden, og i 2030 
vil være minst 40 500 nye krefttilfeller årlig.  Halvparten av pasientene som får diagnosen kreft vil få 
stråleterapi som en av de viktigste behandlingsmetodene. Det pågår en kontinuerlig forbedring av 
behandlingsmetodene innen kreftbehandling som har ført til at så mange som om lag 70 % av 
pasientene med kreftdiagnose i dag helbredes.  
 
Med bedret langtidsoverlevelse har en observert at pasienter får langtidsskader 10- 20 år etter 
behandlingen, som bl.a. hjertesykdom inkl. hjertesvikt, hjerneslag, kognitiv svikt og stråleindusert 
kreft (sekundærkreft). Det foreligger alarmerende data spesielt om barn og unges 
langtidskomplikasjoner og stadig symptomforverring over mange år etter fotonstrålebehandling. Det 
er antatt at mer 50 % av pasientene vil oppleve bivirkninger i varierende alvorlighetsgrad. Der det er 
hensiktsmessig vil protonbehandling kunne redusere stråledosen til det friske vevet rundt svulstene, 
og dermed gi redusert risiko for langtidskomplikasjoner. Med dagens forventede levealder bør 
kreftpasienter med utsikt til langtidsoverlevelse vurderes for protonterapi. Flere internasjonale 
analyser indikerer at 10-15 % av pasienter som får strålebehandling i dag vil ha bedre nytte av 
protonbehandling. 
 
Protonterapi er i utgangspunktet en videreutvikling av dagens strålebehandling med fotoner. Pga. 
fotonenes fysiske egenskaper kan en ikke se at bruken av dem kan forbedres i særlig grad.  
Strålebehandlingen med protoner (positivt ladede hydrogenioner) kan redusere mengden friskt vev 
som må bestråles, noe som bidrar til å redusere langtidsskader og bivirkninger. Den teknologiske 
utviklingen har nå gjort protonbehandling aktuell for store pasientgruppe. Det etableres derfor nå et 
stort antall nye protonanlegg i den vestlige verden og i Asia.  
 
Merkostnadene for protonbehandling i stedet for fotonbehandling estimeres i dag til ca. kr 150 000 
per pasient. Nytten av denne behandlingen vil imidlertid gi seg utslag i økt livskvalitet, og 
samfunnsøkonomiske besparelser i form av færre sykemeldinger, mindre uførhet og redusert behov 
for medisinsk behandling av kronisk sykdom.  
 
 
Et likeverdig og geografisk nært tilbud til alle pasientene som har nytte av protonterapi  
Denne idefaserapporten vurderer om det er «liv laga» å etablere regionale protonsenter lokalisert i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det vil si at de lokale alternative løsningene vurderes i forhold 
til om de er hensiktsmessige, gjennomførbare og realistiske, slik det fremkommer av de regionale 
idefaserapportene som inngår som del 2 i denne nasjonale idefaserapporten. På bakgrunn av de 
lokale idefaserapportene kan man se for seg følgende tre scenarioer for etablering av protonterapi i 
Norge. 

 Alternativ 0; dagens praksis, hvor Norge sender pasientene til utlandet for protonbehandling 

 Alternativ 1; gradvis oppbygging av regionale protonanlegg 

 Alternativ 2; etablering av protonanlegg i alle helseregioner innen 2022 
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Et av delmålene med å etablere regionale protonsentre er å gi et likeverdig og geografisk nært tilbud 
til pasientene.  

Med grunnlag i etablerte medisinske indikasjoner er det et underforbruk av protonbehandling i dag. 
Dette har sammenheng med at behandlingen bare tilbys i utlandet (alternativ 0). 
Kapasitetsproblemer ved utenlandske anlegg, krevende logistikk og behov for å gi behandlingen i et 
bestemt tidsvindu i forhold til annen behandling gjør det krevende med utenlandsbehandling. Få 
pasienter er derfor sendt ut av landet, selv om behovet for slik behandling er økende. I fremtiden bør 
protonbehandling gis til 8-11 % (et konservativt estimat) av pasientene som skal ha strålebehandling. 
Det vil utgjøre 1450 -2000 pasienter for protonbehandling i 2020 og 1750 – 2 400 pasienter i 2030. 
Dette tilsvarer en behandlingskapasitet på mellom 7-10 behandlingsrom i Norge i 2026. Dagens 
praksis med å sende pasienter til utlandet for denne behandlingen (alternativ 0) vil være både 
uhensiktsmessig og kostbart i fremtiden. 

Alle helseregionene har i sine idefaserapporter meddelt at de kan etablere protonanlegg i løpet av 
2020-2023 (alternativ 2), såfremt de ulike regionene settes økonomisk i stand til dette. Hvis ikke vil 
det bli en gradvis utbygging (alternativ 1) avhengig av om eller når det enkelte regionale helseforetak 
kan prioritere dette i sitt investeringsbudsjett.   

En gradvis oppbygning av regionale protonanlegg (alternativ 1) vil gi tilgang til protonbehandling i 
Norge utover dagens praksis (alternativ 0). Etablering av protonanlegg i hver region (alternativ 2) 
innen 2022 vurderes som mer hensiktsmessig. Alternativ 2 vil derfor dekke befolkningens behov 
bedre enn ved gradvis oppbygning. Ved å velge alternativ 2 vil befolkningen få et geografisk nært og 
likeverdig behandlingstilbud, og følges opp av de samme behandlerne gjennom hele kreftforløpet. 
Protonanlegg i hver region vil også medføre at det utvikles tilstrekkelig kompetanse omkring 
protonterapi regionalt, samt bidra til en økning av den totale strålebehandlingskapasiteten, noe som 
er nødvendig for å møte den forventede økningen i kreftforekomst.   

Nasjonal samordning 
Både alternativ 1 og 2 krever en nasjonal samordning på flere områder, da anleggene vil kreve store 
investeringer og høy kompetanse. Frem til det er etablert protonanlegg i alle helseregioner og nok 
kapasitet må en koordinere behandlingstilbudet mellom regionene og utlandet, slik at pasientene  
sikres en likeverdig tilgang til protonbehandling uavhengig av geografi. Dette vil gjelde for både 
alternativ 1 og 2, da alle anleggene ikke nødvendigvis vil være på plass til samme tid. Det må i denne 
perioden derfor etableres en nasjonal faggruppe som skal ha ansvar for å utarbeide retningslinjer for 
prioritering av pasientene. Dette arbeidet må omforenes og forankres i de ulike nasjonale 
faggruppene for kreft (Norsk brystkreftgruppe, Norsk lungekreftgruppe osv.) og Helsedirektoratet. 
Denne gruppen skal ha et overordnet faglig ansvar og påse at den enkelte pasient får rett prioritet, 
uavhengig av bosted. Det regionale anlegget, som først etableres, vil få det administrative arbeidet 
med å følge opp de nasjonale retningslinjene og koordinere den protonbehandling som skal foregå i 
Norge, før alle har etablert slik behandling i egen region.  
 
Teknologiske løsninger og kapasitet 
På verdensbasis er det totalt behandlet over 100 000 pasienter, og per mai 2014 er 47 
partikkelterapisentre i drift, og 26 nye sentre planlegges i drift i 2016. Det kan i dag leveres mer 
kompakte anlegg enn tidligere, inkludert ettromsløsninger som kan settes opp i tilknytning til 
eksisterende stråleterapiavdelinger, som kan redusere investeringskostnadene. 

Sikre nasjonal kompetanseoppbygging om protonterapi i alle helseregionene  
Etablering og oppstart av protonterapi vil kreve at en allerede nå må starte en langsiktig nasjonal 
satsing på utvikling av kompetanse og kunnskap. De regionale sentrene må delta i dette arbeidet som 
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en del av deres kompetanseoppbygging, som krever tid og engasjement i forkant av etableringen av 
et protonsenter. Rekruttering av nok personale blir en viktig oppgave.  

Kompetanseoppbyggingen må starte nå og bør foregå i henhold til en systematisk opptrappingsplan,  
der man i helseregionene utdanner en kjernegruppe av fagpersoner. Gruppen vil ha faglig ansvar for 
utdanning/kompetanse regionalt og nasjonalt. Det er spesielt viktig å organisere og samle fagmiljøet 
for møter og informasjonsutveksling. Felles planleggingssystem for protonterapi mellom regionene 
er viktig for nasjonal kompetanseheving og kvalitetssikring.  

Bidra til forskning og innovasjon om protonterapi 
Alle helseregioner må bidra til forskning og innovasjon om protonterapi. Norge må forplikte seg til å 
delta/bidra i nasjonal og internasjonal forskning, man kan levere viktige bidrag innen klinisk 
forskning, forskning på strålefysikk, partikkelfysikk og strålebiologi. Målsetningene for forskningen er 
å oppnå bedre svulstkontroll, bedret overlevelse og betydelig mindre langtidsbivirkninger.  

En samordnet nasjonal satsing vil kunne oppnås gjennom etablering og organisering av ”Norwegian 
Particle Consortium for Research”. Partikkelmiljøet vil arbeide i tett samarbeid med nasjonale og 
internasjonale forskergrupper med fokus på protonterapi, spesielt innenfor strålebiologi og 
strålefysikk, og inkludere også andre fagområder, som patologi og radiologi. Det er viktig at 
universitetene får en sentral plass i denne forskningsaktiviteten. 

Det må opprettes et nasjonalt forskningsregister og kvalitetsregister i samarbeid med Kreftregisteret, 
som skal inkludere alle pasienter som har gjennomgått protonbehandling. Dette vil være et 
avgjørende bidrag for å legge til rette for prospektive kliniske forskningsstudier. 

Økonomisk vurdering av de ulike alternativene 
Merkostnaden ved å gi protonbehandling i stedet for normal fotonbehandling estimeres til ca. kr 
150 000 per pasient ved etablering av regionale protonanlegg. Dersom pasientene fortsatt skal tilbys 
protonbehandling i utlandet (alternativ 0) vil kostnadene for behandlingen beløpe seg til ca. kr 
900 000,- per pasient. Dette alternativet ansees derfor ikke som et hensiktsmessig alternativ i 
fremtiden, for ca. 150 pasienter med dagens standardindikasjoner vil de årlige kostnadene for slik 
behandling per i dag beløpe seg til 135 mill. kroner. Det tilsvarer alternativt driftskostnadene til et 
senter med 2-3 behandlingsrom, som kan behandle mellom 460 – 690 pasienter. 
 
Helsedirektoratet inngikk sommeren 2013 avtaler om kjøp av protonbehandling med seks 
utenlandske protonsentre. Det er forventet at ca. 350-400 pasienter vil benytte seg av denne avtalen 
i 2020. Dette beløper seg til en årlig driftskostnad på ca. 315 til 360 mill. kroner og vil kunne dekke 
driftskostnadene til 5-6 behandlingsrom i Norge. Dette tilsvarer en behandlingskapasitet på mellom 
1 200 til 1 400 pasienter. Disse kostnadene taler for å bygge og igangsette regionale protonanlegg.  

Utfordringen med å etablere egne protonsentre i hver region er finansieringen av de store 
investeringskostnadene. Investeringskostnaden for en ettromsløsning er estimert til ca. 600 mill. kr., 
en toromsløsning til ca. 900 mill.kr. og en treromsløsning til ca. 1 500 mill. kr, hvorav de to sistnevnte 
har et ekstra rom for forskning.  
 
Dagens finansieringsregime legger opp til at helseforetakene kan låne inntil 70 % av investerings-
kostnadene, og at den resterende delen må dekkes ved hjelp av foretakenes egenkapital. Selv en 
egenkapital på 30 % vil være vanskelig å dekke for helseforetakene som allerede har mange andre 
høyt prioriterte byggeprosjekter innen en rekke områder i lang tid fremover. Det ansees derfor som 
svært vanskelig å realisere regionale protonsentre (alternativ 1 og 2), såfremt ikke de regionale 
helseforetak får tilført ekstraordinære investeringstilskudd til etablering av slike anlegg. 
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Selv om merkostnaden for protonbehandling kontra fotonbehandling ikke er større enn kr 150 000 
per pasient, vil volumet av pasienter bli såpass stort at rammetildelingene til det enkelte regionale 
helseforetak må styrkes som følge av dette. Dette gjelder både for alternativ 0, 1 og 2. Det må derfor 
legges til rette for en inntektsmodell som legger til rette for dekning av kostnadene til protonterapi 
innenfor en akseptabel driftsrisiko. Hvis ikke vil den driftsøkonomiske risikoen kunne bli vel stor for 
flere av de regionale foretakene.  
 

Grunnlag for beslutninger etter idefasen 
Denne rapporten skiller seg fra en normal idefaserapport for et lokalt helseforetak, idet den omtaler 
overgripende, nasjonale og regionale behandlingstjenester og forskning, i tillegg til å inkludere fire 
regionale idefaseprosjekter.  
 
Idefasen skal gi grunnlag for beslutninger om prosjektet er hensiktsmessig, gjennomførbart og 
realistisk. Med tanke på etablering av regionale protonsentre vil dette være «liv laga», såfremt de 
regionale helseforetakene sikres økonomisk mulighet for å etablere slike:  

Hensiktsmessig: Protonbehandling kan bidra til flere helbredede kreftpasienter i Norge og vil gi 
mindre alvorlige helseplager hos langtidsoverlevere. Merkostnaden for protonbehandling er lavere 
enn den samfunnsmessige gevinsten. På bakgrunn av dette, og sett i lys av at etterspørselen fra 
norske pasienter med kunnskap om protonbehandlingens fortrinn er merkbart økende, ansees 
alternativ 2 som mest hensiktsmessig. 

Gjennomførbart: Etablering av regionale protonsentre (alternativ 1 eller 2) er gjennomførbart.  
Protonanlegg kan leveres «nøkkelferdige» fra flere leverandører. Protonbehandling er en 
videreføring av avansert strålebehandling slik den praktiseres i Norge i dag. Det presiseres likevel at 
protonanlegg krever betydelig mer areal enn dagens fotonmaskiner. Kompetanse til drift av regionale 
protonanlegg kan bygges opp i årene frem mot etablering, sannsynligvis i tidsrommet 2019-22. De 
regionale idefaseprosjektene indikerer at det er teknisk mulig å få slike anlegg i drift innen 2022, 
såfremt man har de nødvendige økonomiske forutsetninger på plass.  

Realistisk: Alternativene 1 og 2 er realistiske. Fremdriften i de regionale foretakene er avhengig av 
likviditet til egenkapitalen ved investering og merkostnadene til drift. Etablering av protonbehandling 
vil imidlertid redusere behovet for økning i fotonkapasitet. Personellmessig og faglig vil drift av 
regionale protonanlegg sikre pasienter behandling på høyt internasjonalt nivå. Norge har mange 
fortrinn som gjør at det nasjonale fagmiljøet, gjennom forskning og innovasjon, kan bidra til å 
videreutvikle denne behandlingen.  

Videre prosess 
Det anbefales at videre arbeid med konseptfasen, tomtevalg, areal, utstyr og bygg skjer i regional 
regi for å sikre fremdrift i forhold til de regionale mulighetene for realisering i tid. Videre anbefales 
det at det nasjonale prosjektarbeidet videreføres for å sikre nødvendig faglig samordning og 
avklaringer knyttet til driftsøkonomiske forhold.  
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Sammendrag av lokale idefaserapporter 

1. Helse Sør-Øst 

2. Helse Midt- Norge 

3. Helse Nord 

4. Helse Vest  
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Idéfase protonterapi i Helse Sør-Øst RHF 

1. Bakgrunn - kapasitetsbehov og forskning 

De nasjonale anslagene (tall fra 2012) tilsier at det i Helse Sør-Øst (HSØ) hvert år vil 

være ca 85 pasienter årlig som bør få protonterapi som standardterapi, og ca 650 

pasienter som bør inngå i kontrollerte studier. Etter hvert som dokumentasjonen blir 

bedre forventes det en tydelig økning i antallet pasienter som vil få protonterapi som 

standardterapi. Ut fra en forutsetning om at ett behandlingsrom kan betjene 230 

pasienter per år, og at antall behandlingsrom nasjonalt skal fordeles etter kreftinsidens, 

er det ut fra 8%-scenariet behov for 3-5 protonbehandlingsrom i HSØ for å gi full 

dekning av det estimerte protonterapibehovet i perioden 2020-2030, tatt høyde for 

insidensfremskrivning. 

Tilbud om protonterapi gis i dag pasienter ved at de sendes til utlandet for behandling. 

Det er etablert avtaler med flere utenlandske protonterapisentre i Europa og USA, og 

per i dag er det særlig barnekreftpasienter som får tilbud om protonterapi gjennom 

disse avtalene. For 2014 vil ca 20 pasienter fra HSØ gjennomføre protonbehandling i 

utlandet gjennom avtalene som ble inngått i 2013, og antallet ser ut til å øke videre i 

2015. Behandling med protonterapi i utlandet er suboptimalt for pasientene, og 

medfører et klart underforbruk for de gruppene som med sikkerhet burde få tilbud om 

protonterapi. Dette gjelder spesielt barn og unge med kreft i Norge.  

Dagens stråleterapi i HSØ omfatter virksomhet ved Oslo universitetssykehus (OUS), 

Sykehuset Innlandet, Gjøvik og Sørlandet sykehus, Kristiansand. I 2013 ble det gitt 

7531 behandlingsserier i helseregionen, noe som tilsvarer rundt 57% av den nasjonale 

stråleterapibruken. 79% av behandlingsseriene i HSØ ble gitt ved OUS. Det er store 

behov for fornyelse av maskinparken for stråleterapi og utvidelse av 

stråleterapikapasiteten i HSØ, og det er estimert et behov for ca 11 nye bunkere for 

lineærakseleratorer i perioden frem til 2030, hvor 7 av disse senest bør stå ferdig i 

2023. Etablering av protonterapi vil kunne gi en liten reduksjon i behovet for nye 

bunkere. Det er foreslått at det meste av kapasiteten for ordinær stråleterapi bygges ut 

ved andre sykehus enn OUS i tiden fremover. Det vil likevel være behov for nybygde 

bunkere for lineærakseleratorer i OUS i tiden frem til ca 2025 (anslagsvis 5-6 

bunkere). Dette vil være nødvendig for å opprettholde stråleterapivirksomhet på 

samme nivå som i dag og representerer i hovedsak erstatningsbunkere for gamle og 

lite hensiktsmessige bunkere i OUS. 

Det er viktig å dokumentere effekten av behandling med protoner og pasientene bør 

derfor i størst mulig grad delta i kontrollerte kliniske studier Det er allerede en 

omfattende forskningsaktivitet relevant for protonterapi pågående i Osloregionen, og 

mange forskningsgrupper kan tenkes involvert i forskningsaktiviteten ved et 

protonterapisenter i Oslo. Universitetet i Oslo (UiO) har flere sentrale miljøer som vil 

samarbeide om forskningsaktiviteten, både ved det matematisk naturvitenskaplige 

fakultetet og ved det medisinske fakultet. Det er derfor ønskelig at det vurderes 
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etablert et forskningsrom ved protonterapisenteret som en Core Facility i 

helseregionen. 

2. Beskrivelse av de lokale alternativene 

I tillegg til 0-alternativet som går ut på ikke å etablere protonterapi i Norge, er det i 

rapporten vurdert to hovedalternativer med til sammen fem underalternativer for 

lokalisering av et protonterapisenter ved OUS. Alternativ 1 forutsetter utvidelse av 

eksisterende stråleterapibygg ved OUS, og har underalternativ 1a: utvidelse av 

stråleterapibygget ved Radiumhospitalet, og 1b: utvidelse av Kreft- og isolatsenteret 

ved Ullevål sykehus. Alternativ 2 forutsetter etablering av stråleterapivirksomhet på 

Rikshospitalet/Gaustad – og har underalternativ 2a: utvidelse av dagens 

bygningsmasse, 2b: frittliggende bygg på Gaustad-området og 2c: protonterapisenter 

som del av Campus Oslo-utbygging. Alle de fem alternativene som beskriver 

etablering av protonterapi i HSØ er vurdert som mulige og prosjektet har synliggjort 

styrker og svakheter ved alternativene ut fra målsetningene som er satt for det 

regionale prosjektet. De ulike alternativene vil videre gi forskjellige føringer og behov 

for følgebeslutninger.  

Ut fra hensynet til et fleksibelt protonterapitilbud i HSØ, og med de nasjonale 

behovsestimatene som grunnlag, argumenteres det for at det bør planlegges for et 

protonterapitilbud med fire bunkere, hvorav tre fylles med utstyr. Disse bør fra starten 

av driftes på dagtid, og første kapasitetsutvidelse bør være å utnytte kapasiteten på 

kveldstid. Videre kapasitetsøkning bør skje ved installasjon av utstyr i det fjerde 

rommet. 

Investeringskostnadene for en treromsløsning ligger rundt 1 700 MNOK og for en 

fireromsløsning ca 1 900 MNOK når alle rom er utstyrt. Prisbesparelsen for å la ett 

rom stå tomt fra starten av er ca 125 MNOK (alle tall er inkl. mva). En etablering av 

protonterapi på Radiumhospitalet eller Ullevål, der noe av eksisterende infrastruktur 

benyttes, vil kunne bidra til reduserte byggekostnader på ca 215 MNOK. For å 

imøtekomme stråleterapibehovet i regionen utenom protonterapi, vil det i tillegg til 

protonterapibygg være nødvendig med investering i bygg til anslagsvis 800 – 1000 

MNOK (6 bunkere for lineærakseleratorer som behøves for å opprettholde kapasiteten 

i OUS og nye/erstattede støttearealer). En felles byggeprosess av protonterapibygg og 

disse arealene vil i høyeste grad være kostnadseffektivt. 

3. Realiseringsmuligheter 

I idéfasearbeidet er det gjennomført mulighetsstudier i dialog med de ulike 

leverandørene av protonterapiutstyr, og alle leverandører kan tilby realiserbare 

løsninger på alle tomtene som vurderes i OUS.  Ut fra erfaringer med planprosesser i 

byggeprosjekter, estimeres det at en tidligste ferdigstillelse av et protonterapitilbud i 

HSØ vil være ved utgangen av 2020. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til 

dette estimatet, blant annet omreguleringsbehov, men det er lite sannsynlig med en 

ferdigstillelse tidligere enn 2020. 
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Ved etablering av stråleterapi på Rikshospitalet/Gaustad, vil dette gi en føring om en 

fremtidig plan for å samle stråleterapi og kreftomsorg i OUS. Det bør i så fall 

forutsettes en beslutning om fremtidig reduksjon av antall stråleterapienheter i OUS. 

Det anbefales i fortsettelsen en nasjonal prosess rundt plan- og innkjøpsprosess, samt 

kompetanseoppbygning innen bygging og pasientbehandling. Konseptfasen bør 

dermed bestå av en regional og en nasjonal del, der blant annet dimensjonering og 

lokalisering i OUS blir en viktig del av HSØ sin konseptfase.  

Det forutsettes at refusjon for behandling vil dekke driftskostnader og 

avskrivningskostnader for anlegget. Det viktigste i den nærmeste tiden er å vurdere 

foretakets og regionens finansielle bæreevne for realisering av anlegget. Dette er 

foreløpig ikke tatt med i økonomisk langtidsplan verken i foretaket eller i regionen og 

må innarbeides i denne. Det vil være nødvendig å vurdere ulike måter å finansiere 

byggingen av et protonsenter på.  

HSØ har 57% av kreftinsidensen i Norge, og Osloregionen har i nasjonal sammenheng 

et enestående fagmiljø for forskning innen kreftområdet og rettet mot protonterapi. For 

å sikre likeverdig behandling for pasientene nasjonalt bør et protonsenter i HSØ ved 

OUS dimensjoneres for å dekke rundt 60% av den nasjonale protonterapikapasiteten. I 

tillegg har fagmiljøet i OUS i økende grad kompetanse innen dette terapiområdet. Det 

er i tillegg vurdert ulike tomter på 3 forskjellige lokaliteter innen OUS, og alle gir 

mulighet for å etablere protonsenter, men med forskjellig styrker og svakheter. Videre 

arbeid mot konseptfasen bør ta sikte på å redusere antall løsninger som detaljutredes. 
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Sammendrag fra Helse Midt-Norge RHF 

 
 
Kapasitetsbehov for foton- og protonbehandling i Helse Midt-Norge fram mot 2031  
 
Tall fra Kreftregisteret viser at Helse Midt-Norge i perioden 2007- 2011 hadde 14 % av 
kreftinsidensen i Norge. Med en lineær framskriving på 2.3 % per år tilsvarer dette ca. 5600 
nye tilfeller per år i regionen i perioden 2027-2031. Behovet for antall 
strålebehandlingsserier relativt insidens er stipulert til 54 %. Hvis 8-11 % av pasientene 
henvist til strålebehandling har behov for protonbehandling, vil dette utgjøre 230-320 
pasienter i 2031. Dette utgjør et behov for 1-1.4 behandlingsrom i vår region, jfr. denne 
rapporten.  
  
Den lineære framskrivingen av insidens antyder en vekst i behovet på ca. 35 % fram mot 
2031.  Dagens henvisningspraksis for pasienter til strålebehandling i regionen ligger ca. 10 
prosentpoeng under det stipulerte behovet. Kapasitetsbehovet for strålebehandling 
framover vil avhenge av denne faktoren i tillegg til insidensøkningen. I dag har regionen seks 
lineærakseleratorer og det finnes to strålebunkere som ikke er i bruk. Ved å ta i bruk de to 
strålebunkerne og bygge et protonsenter med muligheter for to rom vil det sannsynligvis 
ikke være behov for å bygge ut for konvensjonell strålebehandling fram mot 2031, selv om 
henvisningspraksis endres noe. For å kunne ta i bruk eksisterende bunkere fortsettes kjøp av 
nytt utstyr og oppbemanning av personell tilpasset behovet.  
 
Muligheter for lokalisering og foreslått driftsmodell 
 
Det finnes flere ledige utbyggingsareal og påbyggingsmuligheter i eksisterende 
bygningsmasse, og de mest aktuelle plasseringer er: 

Alternativ 1a Vest 
Vest for «Gastro nord» vil være det mest aktuelle med tanke på lokalisering i nærhet av 
eksisterende strålebehandling. Selv om tomtearealet er begrenset, ser det stort nok ut 
for et kompakt protonanlegg med 2-roms løsning. 

Alternativ 1b Øst 
Det finnes ledig utbyggingsareal i kvartalet øst for «Gastro nord» som kan være aktuelt 
dersom tomtealternativet vest gir for liten plass. Avstanden til eksisterende 
strålebehandling blir noe større, men en vil stå friere i utvikling av bygg som er optimalt 
for virksomheten.  

Foreløpige kostnadsestimater, investeringskostnad: 520 mill kroner (1 behandlingsrom), 819 
mill kroner (2 behandlingsrom). Estimatene bygger på den nasjonale gruppens arbeid. 
 
De to lokaliseringsalternativer ligger begge geografisk svært nær eksisterende avdelinger for 
henholdsvis strålebehandling og bildediagnostikk. Det vil være en klar fordel at etablering av 
protonbehandling skjer som en utvidelse av eksisterende behandlingstilbud der pasientene 
ivaretas av samme personell uavhengig av hvilken type strålebehandling som gis. Dette vil 
sikre en best mulig logistikk og pasientbehandling, og samtidig sikre den faglige 
kompetansen lokalt innen både tradisjonell strålebehandling og protonbehandling. Videre vil 
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det være kostnadsbesparende fordi behovet for ekstra personell og utstyr blir redusert 
sammenlignet med et mer frittstående protonsenter. 
 
Foreløpige kostnadsestimater, driftskostnad: 49 mill kroner pr år (1 behandlingsrom), 78 
millioner kroner (2 behandlingsrom). Den estimerte driftskostnad beskriver ekstra 
driftskostnader i forbindelse med protonbehandling utover bruk av ressurser for 
konvensjonell strålebehandling. Nødvendig grunnbemanning nødvendig for å utvide 
kapasiteten pga av den generelle økning i kreftinsidens er ikke tatt hensyn til i dette 
regnestykket. 

 
 

 
Muligheter for realisering 
 
Bygging av protonsenter kan skje på St Olavs Hospital HF på Øya på areal som er regulert til 
sykehusformål.  Helse Midt-Norge RHF kan, sammen med NTNU, uten ytterligere forsinkelse 
gå videre med planlegging av et regionalt protonsenter gitt tilfredsstillende finansiering av 
senteret. Tidsplanen vil kunne se slik ut: 

Konseptrapport                                   12 måneder            Ferdig  01/2016 
Forprosjekt                                            9 måneder             Ferdig  10/2016 
Detaljprosjekt/Gjennomføring          30 måneder           Ferdig  04/2019 
Igangkjøring/ prøvedrift                       9 måneder             Ferdig 12/2019 
Første pasient                                                                   01/2020 
 
St. Olavs Hospital HF og NTNU har adekvate fagmiljøer og vil etablere tilstrekkelig 
kompetanse innen klinisk strålebehandling, medisinsk fysikk og klinisk forskning til å kunne 
ta på seg å etablere et protonsenter. Ved NTNU har det i mange år vært utdannet fysikere 
som i dag har sin arbeidsplass ved strålebehandlingsenheter i hele Norge.  

På grunn av de gunstige lokaliseringsalternativene for protonsenteret i Trondheim, vil 
senteret enkelt kunne inkluderes i det integrerte universitetssykehus, hvilket er høyt 
prioritert for styrene både ved Det medisinske fakultet og St. Olavs Hospital HF. I 
prosjekteringen av protonsenteret vil det derfor være naturlig å inkludere tilstrekkelig 
areal tilpasset å skulle håndtere behovene innen utdanning og forskning. Dette 
inkluderer bygging av et dedikert forskningsrom.  Senteret kan planlegges og 
gjennomføres etter samme mal som er benyttet under byggingen av nye St. Olav 
generelt, der NTNU er medeier av bygningsmassen etter avtalte prosenter/brøker. 
Nærmere avklaring vedrørende finansiering av forskningsinfrastruktur må gjennomføres 
som del av konseptfasen.  

Etablering av senter for protonbehandling i Helse Midt-Norge forutsetter særskilt 
fullfinansiering til etableringsfasen. 
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Sammendrag fra Helse Nord  

Kapasitetsbehov for regionen 
Strålebehandling er en viktig behandlingsform ved kreft. I dag får ca 40 % av alle kreftpasientene i Norge 
strålebehandling. Fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt anslår behov for stråleterapi, angitt i 
behandlingsserier, til å være 54 % av alle nye krefttilfeller. 

Beregnet økt kreftinsidens på 37 % fram til 2027-2031 for Helse Nord, og ønsket stråleterapidekning vil på lang 
sikt kreve utbygging av strålekapasiteten innen Helse Nord. Antall behandlingsserier forventes økt fra 1426 
(tidsrom 2007-2011) til 1956 i 2027-2031. Den forventete økning på 37 % er basert på økt befolkningstall, økt 
antall eldre i befolkningen samt økt kreftinsidens generelt.  

I henhold til nasjonal rapport estimeres andelen av behandlingsserier hvor protonbehandling vil være indisert å 
ligge mellom 8 % og 11 %. Dette tilsvarer mellom 134 og 185 serier for perioden 2017-2021 (Tabell 1). I 2027-
2031 tilsvarer det mellom 156 og 215 serier.  

Tabell 1: Fremskrevet strålebehov fram til 2031 

Fremskrevet insidens  2007-

2011 

2012-

2016 

2017-

2021 

2022-

2026 

2027-

2031 

Norge 27 595 29 986 33 178 36 823 40 571 

Helse Nord 2 641 2 848 3 110 3 378 3 622 

Fremskrevet strålebehov       

Helse Nord (54 %-estimat) 1 426 1 538 1 679 1 824 1 956 

Fotonbehandling ved 8% estimat 1 312 1 415 1 545 1 678 1 799 

 Protonbehandling 8% estimat 114 123 134 146 156 

Fotonbehandling ved 11% estimat 1 269 1 369 1 494 1 623 1 741 

Protonbehandling 11% estimat 157 169 185 201 215 

Fremskrevet kreftinsidens og strålebehovsestimat i antall stråleserier ut fra 54 %-behov 

Beskrivelse av de lokale alternativene 

Nullalternativet: Protonbehandling utenfor egen helseregion 
Nullalternativet baserer seg på følgende: 
I påvente av etablering av et protontilbud i Norge sendes aktuelle pasienter fra HN RHF til utlandet for å motta 

protonterapibehandling. 
Når protonterapi er tilgjengelig i Norge skjer prioritering ved nasjonal koordineringsenhet på lik linje med andre 

norske pasienter. Inntil det er kapasitet i Norge sendes resterende pasienter til utlandet. 
Bygging av protonterapisenter i Helse Nord utsettes. 
 
Det har i forbindelse med idéfasen vært nødvendig å vurdere eventuelle utvidelser ved eksisterende 
stråleterapiavdeling. Fremskrevet kapasitetsbehov ut over gjeldende regionale kreftplan som løper til 2021 
viser tydelig et behov for utvidelse av stråleterapienheten med en ekstra strålebunker for fotonbehandling. 
Dette er et behov som oppstår uavhengig av etablering av et protonterapisenter.  
Tre alternative lokalisasjoner for et protonsenter ved UNN er vurdert. Tomtene i alle alternativer eies av UNN 
HF, og det beregnes utarbeidet reguleringsplan for alle beskrevne alternativer. 

Alternativ 1: Protonterapisenter som utvidelse av planlagt PET-senter 

UNN har prosjektert et nytt PET-senter lokalisert vest ved UNN Breivika. Et protonterapisenter vurderes 
lagt nord for PET-senteret som en direkte forlengelse av dette. Bygningsstrukturen for PET-senteret og 
bygningsstruktur for et Protonterapisenter vil være forenelige slik at høyder, bredde og 
kommunikasjonslinjer inne kan organiseres slik at enkelte funksjoner i PET-senteret kan dekke de behov 
som kreves i Protonsenteret. I dette alternativet vil behandlingsdelen av protonsenteret legges til PET-
senteret, mens planlegging mv vil foregå i eksisterende stråleenhet. 
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Alternativ 2: Protonterapisenter som utvidelse av dagens stråleenhet 

Et protonterapisenter kan legges som et nybygg i tilknytning til eksisterende stråleavdeling. Etableringen 
kan skje uavhengig av utvidelse av dagens stråleterapi-tilbud, 0-alternativet. Alternativet er forenelig 
med at høyder, bredde og kommunikasjonslinjer inne kan organiseres slik at enkelte av funksjonene ved 
dagens strålebehandling kan dekke de behov som kreves i protonsenteret. Arealet er noe mer krevende 
å bygge på enn de andre alternativene. Dette skyldes en trangere situasjon mot andre bygg, veier og 
plasser samt terrengfall. En må påregne noe omlegging av veier og område for parkering. 

Alternativ 3: Protonterapisenter som utvidelse av dagens kreftpoliklinikk 

Et protonterapisenter kan legges i tilknytning til dagens kreftpoliklinikk. En etablering her vil medføre et 
behov for noe større areal enn alternativ 2 fordi det ikke i samme grad oppnås sambruk av funksjoner. 
Bygningsmessig er arealet godt egnet og en forbindelse via dagens poliklinikk til avdeling for 
strålebehandling vil la seg etablere. Planlegging mv vil foregå i eksisterende stråleenhet som i alt 1. 

Arealbehovet beregnet for protonterapisenter ved UNN er sterkt redusert i forhold til det som beregnes som 
en nasjonal modell for ett-roms anlegg. Behandlingsrom og syklotronhvelv med tilhørende arealer er estimert 
med et bruttoareal på 700 m². I tillegg kommer støttearealer estimert til et brutto areal på hhv 620 m² for 
alternativ 2 og 692 m² for alternativ 1 og 3. Alternativ 2 har minst arealbehov da dette alternativet har størst 
potensial for sambruk av de arealene som allerede eksisterer i dagens stråleenhet. Alternativ 1 og 3 har ikke 
samme potensial for sambruk. 

Følgende legges til grunn for økonomiske beregninger knyttet til etablering av protonterapi innen Helse Nord:  

Tabell 2: Investeringskostnad 1-roms protonsenter alternativ 2  

Priselement MNOK inkl mva 

Bygg (støttearealer 600 m²) 220 

Utstyr/maskiner 250 

Forskningsrom 0 

Totalt (P50-2014)                           

470 

 
Følgende forhold er ikke medtatt i de økonomiske estimatene for de ulike alternativene: 
Finansielle kostnader knyttet til byggelån 
Lønns- og prisstigning  
Kostnader knyttet til tilretteleggelse av infrastruktur 
 
Det legges til grunn full drift i 230 dager per år, 7,5 timer pr dag med ett skift, 30 min behandlingsvarighet og 26 
fraksjoner/pasient. Dette gir mulighet til å behandle 132 pasienter på årsbasis. Dette er 24 pasienter for lite jf 
forventet behov i 2031 på 156 pasienter (8% estimat) og underdekning på 83 pasienter (11% estimat). Med 
bakgrunn i ovennevnte tas det sikte på å starte protonbehandlingen med ett skift og deretter øke til to-skifts 
drift i tråd med forventet økning i antall pasienter. 

 Tabell 3: Driftskostnader alternativ 2 

Drift 8% estimat  

(132 pasienter) 

8% estimat 

(156 pasienter) 

11% estimat 

(215 pasienter) 

11% estimat 

(230 pasienter) 

Personellkostnader 17 17 26 26 

Vedlikehold, service 15 15 18 18 

Andre driftskostnader 3 3 5 5 

Avskrivninger 15,6 15,6 15,6 15,6 

Totalt 50,6 50,6 64,6 64,6 

Kostnad per pasient 0,38 0,32 0,30 0,28 

Alle tall MNOK inkl mva.  
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Tabell 4: Driftskostnader alternativ 2 (gjelder kun protonterapibehandling) 

Alternativ 2: 2015 2020 2025 2030 

Protonbehandling* 2,7 18,2 48,2 51,6 

Avskrivning bygning - - 4,8 4,8 

Avskrivning utstyr - - 13,3 13,3 

Totalt MNOK/år 2,7 23,6 64,7 68,1 

*Protonbehandling – totale kostnader inkl personalkostnader og pasientkostnader ved behandling ved annet 
HF/ i utlandet 
 

0-alterntivet 2015 2020 2025 2030 

Protonbehandling* 0,5 6,0 7,0 8,0 

Protonbeh. eksternt** 2,2 17,6 59,8 72,2 

Totalt MNOK/år 2,7 23,6 66,8 72,2 

*Protonbehandling – forberedelse, oppfølging mv i forbindelse med behandling ved annet HF/ i utlandet 
**Kostnad utenlands protonbehanding  til 2025, innenlands fra 2025 

Samlet vurdering 

Alternativ 2 utvidelse av dagens stråleenhet vurderes til å være det beste alternativet vurdert ut i fra 
investering, driftskostnader, logistikk og god pasientbehandling.  

Realiseringsmuligheter 
Realisering av et protonsenter ved UNN vil kreve øket bemanning og forutsetter en kraftig kompetanse-
oppbygging innen fagfeltet. Økte personellressurser kreves både i forhold til planlegging av bygget og på sikt 
bemanning av anlegget. Senteret vil bidra til forskning ved å inkludere protonpasientene i kliniske studier. Det 
planlegges ikke et eget forskningsrom ved UNN. 

Fremdriftsplan og organisering  
Organisasjonsstrukturen fra idéfasen videreføres i all hovedsak over i konseptfasen. 
Utbyggingssjefen er prosjektansvarlig og rapporterer til administrerende direktør gjennom styringsgruppen. 
Daglig prosjektledelse ivaretas av dedikert prosjektleder som rapporterer til utbyggingssjefen. 
Medvirkerkoordinatorer bistår utbyggingssjef og prosjektledelse mhp medvirkergruppenes virksomhet. 
Leder for medvirkergruppen må være avsatt til arbeid med konseptfasen i 50-60%-stilling. Øvrige medvirkere 
må være fristilt til å delta i møtevirksomhet og til å gi nødvendig innspill mellom møtene. 
Rekruttering av kompetente fagfolk vil være utfordrende og må starte snarest, i tette samarbeid med 
kompetanseoppbygging nasjonalt. 

Konseptfasen kan igangsettes 1. kvartal 2017. Byggefasen kan igangsettes 1. kvartal 2021 med estimert 
ferdigstillelse 4. kvartal 2023.  

Tabell 5. Fremdriftsplan.  

ID Aktivitetsnavn Varighet
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

1 8uIdéfase

2 12uKontrahering

3 40uKonseptfase

4 12uKontrahering

5 52uForprosjekt

6 12uKontrahering

7 72uDetaljprosjekt

8 12uKontrahering

9 150uByggefase

 

 



 

18 
 

Sammendrag fra Helse Vest 

1. Kapasitetsbehov for foton- og protonbehandling i Helse Vest fram mot 2031 

Tall fra Kreftregistret viser en beregnet økt kreftinsidens for Helse Vest på 51 % fram til 2027-2031. 

For å nå målet om at 54 % av kreftpasientene skal tilbys strålebehandling må stråleterapikapasiteten 

økes i Helse Vest regionen. Antall behandlingsserier forventes økt fra 2998 (2007-2011) til 4538 i 

2027-2031.   

 

Tabell 1. Fremskrevet kreftforekomst for alle krefttilfeller i Norge og Helse Vest frem til 2031, og fremskrevet 

strålebehov fram til 2031 i Helse Vest 

Fremskrevet insidens  2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 

Norge 27 595 29 986 33 178 36 823 40 571 

Helse Vest  5 552 6 067 6 762 7 563 8 405 

Fremskrevet strålebehov       

Helse Vest (54 % - estimat) 2 998 3 276 3 651 4 084 4 538 

Fotonbehandling estimat 2 759 3 014 3 359 3 721 4 175 

Protonbehandling 8 % estimat 239 262 292 327 363 

Fotonbehandling estimat 2 669 2 916 3 249 3 635 4 039 

Protonbehandling 11 % estimat 329 360 402 449 499 

 

Tabell 2. Behov for antall behandlingsrom iht. framskrivning av kreftforekomst i Helse Vest 

 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 

 Ant.pas. Ant.beh.rom Ant.pas. Ant.beh.rom Ant.pas. Ant.beh.rom Ant.pas. Ant.beh.rom 

Helse Vest ved 8 % 
scenario 

262 1,1 292 1,3 327 1,4 363 1,6 

Helse Vest ved 11 % 
scenario 

360 1,6 402 1,7 449 2,0 499 2,2 

Som tabellen ovenfor viser vil Helse Vest ved installasjon av ett behandlingsrom ha underdekning 

allerede i 2021, når det er realistisk at et protonanlegg kan komme i drift.  På bakgrunn av at dette er 

en konservativ tilnærming til behovet for protonterapi bør det planlegges for to behandlingsrom fra 

start av. 

2. Beskrivelse av de lokale alternativene 

Dersom man velger å gå for nullalternativet vil det være behov for å sende pasienter til utlandet for 

protonbehandling, samt at man må utvide kapasiteten for vanlig stråleterapi for å kunne håndtere 

den forventede økende mengden stråleterapipasienter. 

Alternativsvurderingen for idefasearbeidet dreier seg om anleggets plassering på tomt.   

Det er gjort en analyse av mulighetsrommet for utbygging på selve Haukelandsområdet i forbindelse 

med arbeidet med arealplan/utviklingsplan for Haukeland universitetssykehus. I denne analysen 

fremkommer det at den eneste mulige lokaliseringen av et protonanlegg i umiddelbar nærhet til 

Haukeland universitetssjukehus er Haukelandsbakken 45, inklusiv parkeringsanlegget. Det er god 

adkomst til dette området fra eksisterende vei samt gangavstand til sykehusområdet, og til Bygg for 

Biologiske Basalfag, der det er viktige forskningsmiljøer innfor medisinske basalfag og 

translasjonsforskning. Dette er og et naturlig område for utvidelse av virksomheten på 

Haukelandsområdet for andre funksjoner ved sykehuset.    
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I volumstudiene for plassering av anlegget på tomten er det for begge alternativene sett på om det 

er tilstrekkelig areal til å få plass til 3 gantry og et forskningsrom med tilhørende støtteareal.  Dette 

for å se på mulighetsrommet for en eventuell fremtidig utvidelse av virksomheten. På denne 

bakgrunn er det synliggjort to mulige plasseringer på tomten.  

Alternativene for etablering av protonanlegg ved Haukeland universitetssykehus er dermed: 

Alternativ 0. Ingen utbygging, pasienter sendes til utlandet for behandling 

Alternativ 1. Anlegget bygges på parkeringsplassen 

Alternativ 2. Anlegget bygges på hybelbyggets tomt  

 

Både alternativ 1 og alternativ 2 baserer seg på tomter som Helse Bergen HF eier. For alternativ 1 må 

eksisterende parkeringsbygg rives. For alternativ 2 må hybelhuset rives. Og driften til Stiftelsen 

Haukelandsbakken studenthjem avvikles eller flyttes, dette bygget eier ikke Helse Bergen, det må 

derfor være dialog med Stiftelsen om kjøp av bygg/tomt. Det anbefales at det bygges minimum to 

behandlingsrom fra start av. I tillegg bør det samtidig etableres eget forskningsrom som gir en unik 

mulighet til å bidra til kunnskapsutvikling på mange viktige forskningsområder innen partikkelterapi.  

Investeringskostnader 

Foreløpige investeringskostnader er i det nasjonale idefasearbeidet beregnet til 589 millioner kroner 

for 1. behandlingsrom, og 915 millioner kroner for to behandlingsrom og forskningsrom.  

Driftskostnader 

Kostnadsestimater er utarbeidet ifm. nasjonalt idefasearbeid. Kostnadene per pasient for 

protonterapi er anslått å være ca. 2,5 ganger høyere enn for fotonterapi. Selv om protonterapi er en 

dyrere behandling, er det imidlertid mange kreftpasienter som i dag får medikamentell behandling 

hvor kostnadene for medikamentene alene er på samme nivå eller høyere enn protonbehandling.  

Driftskostnader ved full drift Enkeltromsløsning    Toromsløsning 
Alle tall i mill. NOK   
Personalkostnader

1
 22 40 

Vedlikehold, serviceavtale
2
  21 30 

Andre driftskostnader
3
 

Avskrivninger
4
 

7 
17 

12 
27 

Totalt pr anlegg   67 109 

   

Kostnad pr pasient 13 timers åpningstid  0,29 0,24 

 

Realiseringsmuligheter 

Helse Bergen har lang erfaring i å planlegge og lede større utbyggingsprosjekter, og har en egen 

avdeling (Prosjektkontoret knyttet til Drifts-teknisk divisjon) som i samarbeid med relevante fagmiljø 

forestår planlegging, kontrahering og byggherrefunksjonen ved større byggeprosjekter i Bergen. 

                                                           
1
 Er inkl. sos.kostnader og tar utgangspunkt i vedlagte bemanningsplaner jfr. vedlegg 9.2. 

2
 Vedlikehold og servicekostnader inkluderer servicepersonell fra leverandør og estimert til 7,5 % av utstyrskostnaden. 

3
 Inkluderer energikostnader. 

4
 Avskrivninger på bygg regnes ut fra en levetid på 46 år, akselerator og gantry har en levetid på 25 år, mens annet utstyr har en levetid på 

10 år. 
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Faser: Varighet Start Slutt 

Idefase 6 måneder Juni 2014 Des.2014 

Regulering 36 måneder Febr.2014 Juni 2016 

Lokal konseptutvikling, 
inklusiv kvalitetssikring  

14 måneder Jan. 2015 Mars 2016 

Forprosjekt 19 måneder April 2016 Des.2017 

Detaljprosjektering 16 måneder Jan. 2018 Mai. 2019 

Bygging og utstyrsmontasje 24 måneder Mai 2019 Mai 2021 

Testing/validering 5 måneder Mai 2021 Okt.2021 

 

Helse Bergen har over tid opparbeidet en solid investeringsevne. Investeringsplanen for de 

kommende årene er ekspansiv. Til tross for dette kan man se for seg at Helse Bergen kan bære en 

investeringskostnad på inntil kr 1 mrd. gitt visse forutsetninger. 

For at Helse Bergen skal kunne håndtere en investeringskostnad på inntil kr 1 mrd. er det en 

forutsetning at 70 % av investeringen lånefinansieres, slik gjeldende praksis er. Til tross for en 

allerede stram investeringsplan vil foretaket kunne håndtere inntil kr 50 mill. av investeringen. Dette 

vil skje ved at man omprioriterer allerede vedtatte investeringsprosjekt. Det forutsettes at de 

resterende kr 250 mill. finansieres enten ved et ekstraordinært investeringstilskudd, gavemidler eller 

andre tilskudd. 

 

Det forutsettes at driftskostnader som følger av investeringen må rammefinansieres de 4 første 

årene. I løpet av disse 4 årene vil man ha erfaringsgrunnlag til å kunne utarbeide en inntektsmodell 

som sikrer en aktivitetsbasert inntekt, med tilhørende rammefinansiering.  

 

Et protonanlegg vil isolert sett medføre betydelige driftskostnader for Helse Bergen. Imidlertid vil 

også nullalternativet generere økte driftskostnader ved at et økende antall pasienter vil få 

behandling i utlandet og økte driftskostnader som følge av økt behov for flere stråleterapimaskiner. 

Dersom man etablerer et protonanlegg vil kostnaden for utenlandsbehandling elimineres (estimert til 

kr. 75 mill. kr. for Helse Vest i 2018) og merkostnaden til drift vil, ved å velge en toromsløsning, være 

ca. kr 34 mill. Protonbehandling vil delvis erstatte et estimert øket behov for fotonbehandling. Denne 

besparelsen i from av redusert behov for nye lineærakseleratorer vil ytterligere redusere 

merkostnaden for drift ved et protonanlegg.  

 

Faglig betraktning og vilje til prioritering 

Helse Vest ønsker å etablere et slikt senter i Bergen knyttet til Haukeland universitetssjukehus der 

det allerede finnes et sterkt og kompetent miljø for strålebehandling.  Forskningsmiljøene i Bergen 

finner også en slik etablering særdeles interessant. 

Helse Bergen ønsker å ta del i den viktige medisinske utviklingen med protonterapi som vi oppfatter 

som særdeles viktig for å redusere langtidssykelighet som følge av kreftbehandling, særlig av barn og 

unge, og ønsker å innarbeide dette protonterapiprosjektet inn i den langsiktige investeringsplanen. 
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1. Innledning 
 

I foretaksmøte i Helse Vest RHF 15. oktober 2012 ble Helse Vest bedt om å planlegge  
etablering av et norsk senter for partikkelterapi i samarbeid med de andre regionale 
helseforetakene og Helsedirektoratet. Første del av planleggingsfasen ble avsluttet den  
1. februar 2013. 

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 19. februar 2013 fikk Helse Vest RHF 
sammen med de andre RHF’ ene og Helsedirektoratet et nytt oppdrag om videreføring av 
utredningen i henhold til oppdraget som ble gitt i oktober 2012, og foreta en nærmere 
utredning av de ulike konsekvensene knyttet til valg av et protonanlegg (alternativ 1) eller 
valg av et kombinert anlegg (alternativ 2). Planen og videre utredningsarbeid skulle bygge på 
rapport av 1. februar 2013. Videre ble det utredet alternative modeller for organisering av 
senteret, samt hvordan investeringer og drift bør finansieres. Ulike alternativer for mulig 
lokalisering ble avklart i hvert enkelt RHF. Andre del av planleggingsfasen ble avsluttet 15. 
juni 2013.  

I foretaksmøtet 27. september 2013 ble det gjort følgende vedtak: 

«Føretaksmøtet ber dei regionale helseføretaka i fellesskap gjennomføre idéfase for 
etablering av regionale protonsenter lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
Føretaksmøtet ber Helse Vest lede arbeidet med bidrag frå dei andre regionale 
helseføretaka. Frist for oppdraget vert sett til 1.desember 2014». 

Foretaksmøtet 27.september 2013 la til grunn at alternativet med etablering av mindre 
regionale protonanlegg er et godt alternativ for raskt å kunne tilby protonbehandling i 
Norge, og på lengre sikt mulig etablering av et felles karbonanlegg i Norge. Det skal derfor 
gjennomføres en idefase for etablering av regionale protonsentre lokalisert i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø.  

Arbeidet ble forutsatt å omfatte etablering av en koordinerende enhet ved et av 
protonsentrene, som skal sikre rettferdig geografisk fordeling av pasientene og for 
koordinering av felles protokoller for behandling av pasientene. Videre at det planlegges for 
utvikling av en nasjonal samarbeidsmodell der universitetsklinikkene som har protonenhet 
samarbeider med andre klinikker uten slik anlegg, og at det blir etablert et nasjonalt 
forskningssamarbeid på partikkelterapi.   
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1.1. Organisering av prosjektet 
 

For å løse dette oppdraget ble prosjektorganiseringen som ble lagt i forrige fase av arbeidet 
videreført. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med styrings-, prosjekt- og 
referansegruppe, hvor alle helseregionene har vært representert og med følgende 
sammensetning:   

Styringsgruppen: 

Navn Foretak Stilling 

Baard Christian Schem  Helse Vest Fagdirektør (leder av styringsgruppen) 

Ivar Eriksen Helse Vest Eierdirektør 

Henrik Andreas Sandbu Helse Midt  Direktør for helsefag, forskning og utdanning 

Randi Brendberg Helse Nord Konst. Fagdirektør 

Rune Sundset Helse Nord  Fagdirektør 

Bjørn Erikstein Helse Sør-Øst Administrerende direktør ved OUS 

Sigrun Solberg  Helse Vest Konserntillitsvalgt 

Sissel Alterskjær Helse Nord Konserntillitsvalgt 

Lena Hinrichsen Helse Sør-Øst Konserntillitsvalgt 

Randulf Søberg Helse Midt  Konserntillitsvalgt 

Grete Knudsen Helse Vest  Brukerrepresentant 

Svein Stølen  UiO Prodekan 

Robert Bjerknes UiB Prodekan 

Anne Borg NTNU Dekan 

Maiken Engelstad HOD Avdelingsdirektør (observatør) 

Hilde Marie Rognlie HOD Seniorrådgiver (observatør) 

 

Det har vært 4 styringsgruppemøter, for øvrig har styringsgruppen vært i tett dialog med 
prosjektgruppen frem mot levering av rapporten. 

Prosjektet har vært ledet av avdelingsdirektør og professor Olav Mella, som har hatt med 
seg følgende personer i arbeidet:  

Navn Foretak Regionalt foretak Stilling 

Rune Sylvarnes UNN Helse Nord Sjeffysiker 

Kirsten Marienhagen UNN Helse Nord Seksjonsoverlege/onkolog 

Anne Dybdahl Wanderås St. Olav Helse Midt Avdelingssjef/med.fysiker 

Hanne Tøndel St. Olav Helse Midt Onkolog 

Einar Waldeland Oslo Universitetssykehus Helse Sør-Øst Med. fysiker 

Stein Kvaløy Oslo Universitetssykehus Helse Sør-Øst Professor/onkolog 

Odd Harald Odland Helse Bergen Helse Vest Kjernefysiker 

Olav Dahl Helse Bergen Helse Vest Professor/onkolog 

Geir Pedersen Helse Bergen Helse Vest Sjefingeniør 

Eirik Malinen UiO   Professor/fysiker 

Pål Erik Goa NTNU  Førsteamanuensis 

Mana Rasi UiT  Stipendiat 
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Prosjektgruppen har hatt 7 fysiske møter og 2 telefonmøter. Prosjektgruppen har arbeidet 
langs flere linjer. Den har spesielt trukket veksler på erfaringsgrunnlaget fra andre land når 
det gjelder planlegging og etablering av protonanlegg. Dette gjelder særlig i forhold til 
investeringer i bygg og utstyr. Gruppen har også vært på studietur til USA der det blant 
annet var møter med to leverandører av mindre protonanlegg og deltakelse på konferanse 
om protonterapi. Det har vært besøk på Skandion klinikken i Uppsala med drøfting av 
erfaringene derfra i de ulike planleggings- og etableringsfaser av anlegget, kombinert med et 
møte spesielt for norske medisinske fysikere og leger om protonbehandling. For å informere 
stråleterapimiljøet i landet om det pågående etableringsarbeid for protonbehandling i 
Norge, arrangerte prosjektgruppen sammen med de regionale helseforetakene 11.9.14 et 
nasjonalt protonmøte på Gardermoen med bred deltagelse av ca. 80 leger, fysikere, 
helseledere og andre fagpersoner. 

Parallelt med det nasjonale arbeid omtalt i rapporten, har de fire helseregionene utarbeidet 
idefaserapporter med foreløpige planer for etablering av protonanlegg i Tromsø, Trondheim, 
Bergen og Oslo. 

Sekretariat for prosjektet har vært lagt til Helse Vest: 
Pål Ove Vadset  Seksjonsleder 
Brit Pedersen   Spesialrådgiver 
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1.2.  Avgrensing av rapporten 
 

Denne rapporten bygger på rapporten «Planlegging av norsk senter for partikkelterapi» som 
ble levert HOD juni 2013. Innholdet i en idèfase er definert i Tidligfaseveilederen for 
sykehusplanlegging (IS-1369). Formålet med veilederen er bedre og mer effektive 
sykehustjenester gjennom bedre kvalitet i tidligfaseplanleggingen i sykehusprosjekter. 
Veilederen skal bidra til en effektiv og målrettet planprosess, og etablere en felles plattform 
for innhold og struktur i plandokumenter og beslutningsunderlag for sykehusprosjekter. 
Tidligfaseveilederen deler planprosessen inn i faser slik det er skissert i figuren nedenfor:  

Figur 1.1. 5Faser og beslutningspunkter i tidligfasen. 

 

 

 

I dette kapitlet redegjøres det for hvilke tema i idèfasen vi tolker som relevant i denne 
sammenhengen, herunder hvilke områder/tema som er svart ut i rapport av juni 2013 og 
hvilke tema som gjenstår for å kunne ferdigstille idefasen slik den skisseres i veilederen. 

Idèfasen skal i følge veilederen inneholde følgende hovedområder/tema: 

 Del en som beskriver bakgrunn for igangsetting av planprosessen; mål, mandat, 
organisering og rammer for arbeidet.  

 Del to som identifiserer og avgrenser tiltaket i forhold til utviklingsplanen og 
investeringsplanen. I denne delen inngår også oversikt over overordnede krav og 
føringer som ligger i strategiske dokumenter, og som har betydning for de løsninger 
som kan velges.  

 Del tre som omfatter presisering av hvilke alternative løsninger som skal utredes. 
Dette skal nedfelles i mandatet for neste planfase, konseptfasen.  

 Del fire som omfatter en plan for organisering og gjennomføringen av konseptfasen.  

 

Tidligfaseveilereden er ikke fullt ut tilpasset dette prosjektet, da veilederen er et verktøy 

som er tilpasset planprosesser i det enkelte helseforetak og ikke til nasjonale prosesser. Det 

har derfor vært behov for en nærmere avklaring med HOD om hvor langt man skal gå i dette 

                                                           
5
 Hentet fra tidligfaseveileder s. 12. 
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arbeidet hva gjelder idefase i den enkelte helseregion. I møte med HOD  

30. april 2014 ble det klargjort at departementet ønsker at hvert av de fire RHF redegjør kort 

for status i egen region for muligheter til å bygge et protonanlegg og stille med kompetent 

personell. Styringsgruppen fikk statusrapportering til orientering til møte juni 2014. I samme 

møte ble det besluttet at det skal gjennomføres idefase helt eller delvis i det enkelte HF i 

denne fasen av arbeidet. Idefaserapportene til det enkelte HF, så langt de har kommet, er 

vedlagt denne rapporten.   

 

Avgrensing i tilnærming til oppdraget 

I utredning levert juni 2013 ble det gjort alternativsvurderinger, og tre hovedalternativer for 
løsninger for partikkelterapi i Norge ble presentert;  

 0 alternativet- kjøp av behandlingsplasser i utlandet 

 1 a. alternativet- ett stort nasjonalt protonsenter 

 1b. alternativet- tre mindre regionale protonsenter 

 2a. ett stort nasjonalt partikkelsenter med både proton- og karbonbehandling 

 2b. etappevis utbygging: først utbygging av regional protonbehandling, deretter 
utbygging av et nasjonalt karbonsenter på lengre sikt. 
 

HOD vedtok på bakgrunn av rapporten alternativ 1b., mindre regionale anlegg. Det legges 
derfor til grunn at det ikke er aktuelt å utarbeide en ny alternativsvurdering da valg av 
alternativ er tatt i foretaksmøtet 27. september 2013.  Beslutningen fra HOD om å etablere 
regionale protonterapisentre, legger til grunn at norske pasienter i stor grad sikres et 
behandlingstilbud i fysisk nærhet av deres bosted. Det vil være naturlig at fordelingen av 
behandlingsrom som hovedprinsipp følger fordeling av kreftinsidens, slik at flest mulig 
pasienter får et behandlingstilbud i egen helseregion. Det er derfor heller ikke aktuelt å 
utrede ytterligere alternative lokalisasjoner.  

I rapporten «Planlegging av norsk senter for partikkelterapi» er de fleste punktene som 
gjelder igangsetting av planprosess utredet.  I arbeidet med utredningen ble det gjort et 
omfattende arbeid i tilknytning til dimensjonerende forutsetninger, herunder analyse av 
demografi og andel kreftpasienter som protonterapi vil være aktuelt for. I den sammenheng 
ble det gjort en ny litteraturgjennomgang av internasjonale studier mtp. medisinske 
indikasjoner for dimensjonering av antall pasienter som er aktuell for partikkelbahandling i 
Norge. 

I rapporten «Planlegging av norsk senter for partikkelterapi» er utvikling innen 
partikkelbehandling grundig beskrevet både når det gjelder medisinske indikasjoner og 
teknologisk utvikling på feltet. Rapporten beskriver også behov for kompetanseoppbygging 
for alle relevante profesjoner. Forskning og innovasjon er også godt beskrevet i rapporten 
for relevante fagområder.  

Etablering av tilbud om protonterapi i Norge krever imidlertid store investeringer og høy 
kompetanse. Det er derfor nødvendig med en felles nasjonal tilnærming innen mange 
områder som nevnes i rapporten av juni 2013, disse områdene er derfor ytterligere 
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beskrevet i denne rapporten. I tråd med retningslinjene i tidligfaseveilederen er det tatt med 
et kapittel om mandat og prosess for konseptfasen, særlig med vekt på hva som bør gjøres 
regionalt og hva som bør gjøres i en nasjonal prosess.  

For nye lesere er det også tatt inn deler av ulike kapitler fra rapport av juni 2013 som gir en 
grundigere beskrivelse av hva partikkelterapi er og hvordan slik behandling foregår. 
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1.3. Kreft en folkesykdom 
 

Kreft er en folkesykdom. En har gjennom Kreftregisteret god oversikt over forekomst, 
fordeling på ulike kreftdiagnoser, alder, kjønn, fordeling mellom fylker, regioner og 
overlevelse. I tillegg kan vi prospektivt estimere utviklingen av kreftforekomsten. Dette er 
nyttige data for beregning av utbygging av protonkapasitet i Norge.  

Statistikk fra Kreftregistret viser at det i 2012 ble registrert 30 099 nye krefttilfeller i Norge. 
55 prosent av tilfellene var blant menn og 45 prosent var blant kvinner. Stadig flere 
overlever kreft. Ved utgangen av 2012 var 224 315 nordmenn i live etter å ha fått minst én 
kreftdiagnose. Det er en økning på 71 271 personer siden 2002. 

Data fra Kreftregistret/Nordcan viser en 47 % økning av nye krefttilfeller fra perioden 2007 – 
2011 til 2027 – 2031 (fig 1).  

Tabell 1.1.   Insidens i ulike helseregioner og tidsperioder 

 2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 Endring i %  
(fra første til 
siste periode) 

Helse Nord 2 641  2 848 3 108 3 378 3 622  37 % 

Helse Midt 3 807  4 112 4 521 4 986 5 446  43 % 

Helse Vest 5 552  6 067 6 762 7 563 8 405  51 % 

Helse Sør-Øst 15 595  16 959 18 787  20 896  23 098  48 % 

Norge 27 595 29 986 33 178 36 823 40 571 47 % 

 

Av den totale kreftinsidensen i 2007-2011 har Helse Sør-Øst (HSØ) 58 % av forekomsten i 
Norge. Fordelingen mellom regionene er vist i tabell 1 og HSØ har tilnærmet 3 ganger flere 
nye tilfeller enn nest største region, Helse Vest. Det er en viss forskjell av endringene av 
forekomsten mellom regionene fra 2007-2011 til 2027-2031, som vil være noe høyere i 
Helse Vest, uendret i Helse Sør-Øst og mindre i Helse Midt og Helse Nord. 

Framskrivingen viser det vil være minst 40 571 nye krefttilfeller i Norge i 2027-2031, som 
svarer til en økning på 47 % fra 2007-2011. Fordelingen av forekomsten mellom regionene er 
uendret ila. framskrivingen (tabell 1). En vanlig erfaring er at framskriving ofte er forbundet 
med en viss underestimering. Utviklingen i den store tilflytning fra andre land representerer 
også et usikkerhetsmoment i framskrivningen. 
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Figur 1.1. Framskrevet kreftforekomst for alle tilfeller i Norge fram til 2031, Kreftregistret/Nordcan 

 

 

 

 

1.4. Kreftbehandling i utvikling  
 

I følge pålitelige overlevelsestall fra Kreftregisteret er utsikten til 5-årsoverlevelse ved kreft 
hos kvinner økt fra ca. 35 % i 1965 til nær 70 % i 2010, og hos menn fra knapt 30 % til nesten 
samme nivå som kvinner. Årsakene til den bedrede prognosen er dels tidligere og mer 
nøyaktig diagnostikk (inkludert screening), forbedring i lokalbehandling (kirurgi og 
strålebehandling særlig) og i den medikamentelle kreftbehandling. Viktige bidrag til 
overlevelse kommer fra bedre håndtering av pasienter med lokalavanserte svulster og 
pasienter med risiko for ikke-erkjennbare (mikroskopiske) dattersvulster (spredning). 
Behandling av pasienter med høy risiko for tilbakefall er typisk en kombinasjon av to eller 
flere av ovennevnte behandlingsprinsipper. 

Den betydelige økningen i overlevelse ved noen kreftformer følges dessverre av en risiko for 
langtidsskader av behandlingen, som pasientene må leve livslangt med. Særlig gjelder dette 
barn, hvor risiko for veksthemning og utviklingsforstyrrelser i indre organer, kognitiv svikt og 
problemer med hormonell regulering, og derav følgende funksjonssvikt, kan være stor etter 
strålebehandling og kombinasjonen av stråling og andre behandlingsformer. Faren for 
utløsning av stråleindusert kreft (sekundærkreft) er særlig av betydning hos barn og yngre 
pasienter. Risikoen kan være vel så høy i lavere og midlere dosenivå som i høyere. Derfor er 
det viktig å redusere stråledosen i normalvev så mye som mulig og samtidig redusere de 

2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031

Antall kreftpasienter 27 595           29 986           33 178           36 823           40 571           
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områder av kroppen som bestråles (Tubiana 20096) . Kreftbehandlingen vil i fremtiden i 
høyere grad enn til nå vektlegge livskvalitets- og funksjonsaspekter for langtidsoverlevende, 
som følge av de muligheter den tekniske utviklingen har gitt. 

Muligheten for kontroll med en kreftsykdom øker med økende stråledose. Det er med andre 
ord en dose-respons relasjon. Den tekniske utvikling i strålebehandling med røntgenstråler 
har demonstrert dette tydelig, eksemplifisert med sykdomskontroll i bekkenet ved prostata-
kreft og i hode-halsområdet med økning av stråledosene. Moderne strålebehandlings-
teknikker har også bidratt til bedre toleranse av behandlingen enn ved konvensjonell 
stråling. 

Ytterligere bedring i helbredelsessjansene kan komme dersom partikkelstråling tas i bruk, 
siden en større stråledose noen ganger kan gis til svulsten, samtidig som det gis en lavere 
dose til omgivende normalvev enn ved konvensjonell behandling. I tillegg kan den biologiske 
effekten av en definert stråledose være større med partikler, særlig ved bruk av tyngre ioner 
som karbon.  
 
Partikkelbehandling vil være noe dyrere enn røntgenstråling (særlig på grunn av 
anleggskostnader), men med tanke på helsegevinsten hos langtidsoverlevende etter 
behandling og muligheten for å helbrede flere, er tilleggskostnaden sannsynligvis moderat 
og hos unge individer sannsynligvis lavere i et livsperspektiv. Kostnadene for stråle-
behandling i Norge i dag er relativt beskjedne, og utgjør sannsynligvis mindre enn 10 % av de 
totale utgiftene til kreftbehandling. Det er også viktig å se strålebehandling som ledd i 
flerdisiplinær behandling, hvor bedre stråleeffekt legges til effektforbedring i både kirurgisk 
og medikamentell kreftbehandling, der sluttresultatet blir en fortsatt stigende andel 
helbredede pasienter. 
 

1.5. Ny kunnskap om langtidsbivirkninger av kreftbehandling 
 

Som følge av at overlevelsen har økt betydelig hos barn og unge kreftpasienter, har det de 
siste årene blitt mer fokusert på langtidsbivirkninger av kreftbehandling. Eksempelvis påviste 
en norsk studie av langtidsoverlevende kvinner behandlet mot øvre del av kroppen med 
stråling for Hodgkins sykdom (Fosså et al. 2005) en dobling av uførhet, en overhyppighet av 
nakke-, skulder- og ryggproblemer, og forekomst av sannsynligvis stråleutløst brystkreft. En 
stor europeisk studie av pasienter behandlet for Hodgkins sykdom og fulgt mediant 19 år (84 
% hadde fått stråling mot sentrale deler av thorax) viste en betydelig økning av coronar 
sykdom (angina pectoris), hjerteinfarkt, sykdom i hjerteklaffene, hjertesvikt og plutselig 
hjertedød (Aleman BM et al.). Risikoen for alvorlige hjertekomplikasjoner etter fotonstråling 
mot thorax hos voksne synes også underestimert (Lancelotti et al 2013) og ytterligere 
reduksjon av strålebelastningen av hjertet hos voksne med forventet flerårig overlevelse må 
etterstrebes. 
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En tidligere undersøkelse har også vist høy forekomst av hjerteklaffesvikt (Lund et al. 1999). 
De yngste pasientene hadde høyest risiko for hjerteskadene, og kombinasjon av stråling med 
cellegift inneholdende antracycliner (cellegift med hjerteskadelig effekt) var verst. 

I en amerikansk undersøkelse av 14 359 kreftpasienter behandlet før 21 årsalder og som 
hadde overlevelse utover 5 år, ble forekomst av helseplager på lang sikt (median 
observasjon 24,5 år) sammenlignet med helseplager hos deres søsken (Armstrong GT et al. 
20147).  Forekomst av alvorlige, funksjonsnedsettende, livstruende eller dødelige 
sykdommer var på 53,6 % mot 19,8 % hos deres søsken. Det var signifikant øket risiko, ca. 
fem ganger så hyppig som hos søsken, for hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt hos de som 
hadde blitt 35 år eller eldre, dersom de hadde fått strålebehandling, kjemoterapi og/eller 
operativ behandling. Risikoen var særlig stor etter strålebehandling og kombinasjonen 
stråling og kjemoterapi. Sekundærkreft var høyere hos strålebehandlede og de som ble 
behandlet med medikamenter. Det var ingen holdepunkter for avflating i den stigende 
komplikasjonsrisiko etter passert 35-årsalder. 

En annen undersøkelse så på risikoen for akutt hjertesykdom etter stråleeksponering av 
brysthulen hos pasienter behandlet for brystkreft (Darby S et al. 20138). Man fant her en 
risikoøkning for akutt sykdom i kransårene til hjertet på 7,4 % per Gy stråledose estimert 
avgitt i kransårene. Risikoen av stråling ble addert til pasientenes øvrige risikofaktorer for 
hjertesykdom. Det betyr at lave og moderate stråledoser typisk for dagens høyteknologiske 
strålebehandling (IMRT/VMAT) gitt mot brystområdet også er forbundet med øket 
hjerterisiko. I tillegg vil den store økningen av volum av bestrålt normalvev med små 
stråledoser ved IMRT/VMAT, sammenlignet med høyere doser til mindre volum av kroppen 
med konformal terapi, øke risikoen for sekundærkreft utløst av fotonene brukt i dagens 
mest moderne behandlingsteknikker.   

 

Konsekvenser for kapasitetsbehov for protonbehandling   

De stadig mer alarmerende data om langtidskomplikasjoner etter strålebehandling hos barn 
og unge tilsier at det må gjøres anstrengelser for å få redusert stråledosen i normalvevet og 
mengden normalvev bestrålt. Den sikreste måten å få dette til på er å gi proton- fremfor 
fotonbehandling. Den økte kostnaden med å gi protoner sammenlignet med fotoner må sees 
opp mot kostnader i form av redusert livskvalitet, uførhet og kostnad med medisinsk 
behandling for kronisk sykdom utløst av tidligere kreftbehandling. 

Et ytterligere usikkerhetsmoment med henblikk på langtidsbivirkninger er at 
strålebehandling i økende grad kombineres med medikamentell behandling for å kontrollere 
mikroskopiske dattersvulster og øke effekten i bestrålt svulstvev. Det er sannsynlig at denne 
kombinasjonen av stråling og medikamenter kan øke langtidsbivirkningene av 
strålebehandlet normalvev. 

Med den kunnskap vi i dag har om langtidskomplikasjoner etter kreftbehandling, er det all 
grunn til å redusere strålebelastningen i normalvev der dette er mulig. Særlig er dette 

                                                           
7
 Armstrong GT et al. Aging and risk of severe, disabling, life-threatening, and fatal events in the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin 

Oncol 2014 (JCO.2013.51.1055, published ahead of print) 
8
 Darby SC et al. Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer. N Engl J Med 368, 987-998, 2013 



 

31 
 

aktuelt hos barn og yngre voksne med forventet langtidsoverlevelse. Med dagens forventede 
levealder bør sannsynligvis pasienter helt opp til 50-årsalder med utsikt til helbredelse fra 
kreftsykdommen vurderes for optimalisert stråleterapi, der protonterapi betraktes som en 
mulighet. Det er liten grunn til å vente 20 år til for å avvente langtidskomplikasjonene som 
dagens kunnskap om stråleeffekter forutsier vil komme. Disse forhold tilsier at behovet for 
protonkapasitet pr. 2013 angitt i protonrapporten av 2013 er for konservativ og at 
estimatene bør økes. I tillegg må kapasitetsanslaget høynes i henhold til økningen i 
krefttallet estimert av Kreftregisteret.  
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2. Hva er partikkelterapi? 

2.1.  Biologiske effekter av strålebehandling 

 
Strålebehandling nyttiggjør seg kunnskap om hvilke stråledoser som må gis for å drepe eller 
kontrollere symptomer fra en kreftsvulst, kombinert med kunnskap om de stråledoser som 
normalvevet i kroppen vanligvis vil tåle. Det er en balansegang mellom uønskede effekter i 
normalvevet og sykdomskontroll i kreftvevet når strålebehandling gis. 

Den viktigste effekten av stråling er skade på arvestoffet (DNA), som gjør at kreftceller kan 
gå til grunne. Imidlertid kan tilsvarende skade skje i normalvevet, som uunngåelig også 
utsettes for stråling. Etter hver strålebehandling skjer det en betydelig reparasjon av 
stråleskade i cellene og denne prosessen er ofte mer effektiv i normalvevet enn svulstvevet. 
Denne forskjellen mellom normalvev og svulstvev nyttiggjør man seg ved å dele 
behandlingen opp i mange enkeltdoser (fraksjoner). 

Det er i de fleste svulster en klar sammenheng mellom hvor mye stråling som gis og sjansen 
for at den kan kontrollere svulsten, en dose-respons relasjon. Tilsvarende relasjoner er det i 
normalvevet, hvor følsomheten og dermed skaderisiko varierer avhengig av vevstype. I 
prinsippet kan alle lokaliserte svulster holdes under kontroll dersom stråledosen er høy nok, 
men ofte er den nødvendige dosen for høy til at omkringliggende normalt vev tåler det uten 
at det utvikles alvorlige skader på sikt. Særlig er normalvevet hos barn og unge følsomt for 
stråling, med risiko for veksthemning, sviktende funksjon og utvikling av ny stråleutløst kreft. 

Effekten av strålebehandling er avhengig av hvilken total stråledose som gis, men også hvor 
høy dagsdosen (fraksjonsdosen) er og om det gis daglige doser eller få doser med 
behandlingsfrie dager mellom. I tillegg vil svulstens størrelse og særlig dens blodforsyning 
med tilførsel av oksygen og næringsstoffer være viktig for stråleeffekten. Svulster med lavt 
innhold av oksygen kan være særlig vanskelig å kontrollere med vanlig røntgenstråling, for 
mye av stråleskaden skyldes dannelse av kjemiske oksygen-forbindelser produsert gjennom 
strålingens reaksjon med vevet stråledosen absorberes i.   

 

2.2.  Konvensjonell strålebehandling 

 

Den vanligste formen for strålebehandling som de senere år har vært bruk i 
kreftbehandlingen er høyenergetisk røntgenstråling (fotonstråling) fra strålemaskiner kalt 
lineærakseleratorer. Dagens strålemaskiner, sammen med tilhørende planleggings- og 
avbildningsutstyr for å planlegge, kontrollere og levere strålebehandlingen, gir en høy grad 
av presisjon og kontroll av avsatt stråling. Det er i prinsippet mulig å nå alle områder av 
kroppen, med en betydelig grad av dosereduksjon av stråling til normalvevet i kroppen. 
Nøyaktige system for å sikre at pasienten er i akkurat samme behandlingsposisjon fra dag til 
dag gjør at dosen gis helt likt. Presist avsatt stråling og mulighet for å gi høyere stråledoser, 
med relativt lavere dosebelastning til normalvevet i pasienten, gir bedre kontroll av bestrålte 
svulster og mindre langtidsbivirkninger for pasienten. 

Intensitetsmodulert strålebehandling (IMRT), volumetrisk modulert buebehandling (VMAT) 
og stereotaktisk strålebehandling er avanserte strålebehandlingsteknikker. Teknologien gir 
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mulighet til å lage kompliserte doseplaner, der dosen som gis til kritiske organer reduseres 
betraktelig og dermed vil bivirkningene bli mindre uttalte. Disse teknikkene bidrar til å 
beskytte det omliggende friske vevet ved at det utsettes for mindre stråledoser, mens 
svulsten mottar høye og potensielt langt mer effektive doser. Dette muliggjør at også 
svulster med kompliserte former og vanskelige anatomiske beliggenheter kan få bedre 
strålebehandling enn det som tidligere var mulig med konvensjonell strålebehandling.  

Figur 2.1. Illustrasjon av moderne, høyenergetisk fotonstrålebehandling 

 

Moderne fotonbehandling med pasienten på behandlingsbord og strålefeltet sendt inn fra et 
roterende gantry i alle mulige vinkler.  

Figur 2.2. Konvensjonell doseplan og IMRT-plan i et CT-snitt av bekkenet hos samme pasient 

 

Forskjellen på en konvensjonell fotonplan (over) og en IMRT-plan (under) hos pasient med 
bekkensvulst og behov for bestråling av lymfeknutene langs blodårene. IMRT-planen viser 
langt mindre høye doser (rødt) i tarmen og moderate doser ellers i bekkenet.  Til gjengjeld 

spres lave stråledoser (farger annet enn grå) utover et større volum i IMRT-planen. 
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Selv om moderne teknikker innen strålebehandling har gitt en betydelig kvalitetshevning og 
nye muligheter i kreftbehandlingen, er en utfordring ved all strålebehandling med fotoner at 
det uunngåelig gis relativt lave eller moderate stråledoser til større deler av kroppen (friskt 
vev) enn med konvensjonell flerfeltsteknikk. Dette skyldes strålingens fysiske natur (se figur 
2.4. der fotonstråling sammenlignes med protoner og karbonioner). Lave stråledoser til friskt 
vev kan gi en økt risiko for at det kan oppstå ny, stråleutløst kreftsykdom i disse delene av 
kroppen.  

I Norge har det vært en stor økning av strålebehandling siden 20019.  Dette skyldes dels 
tidligere underforbruk av stråling pga. dårlig kapasitet, dels økende kreftforekomst og nye 
indikasjoner. 

Figur 2. 3. Antall strålebehandlinger, 2001-2010
10

 

 

I 2010 ble 11 370 ulike pasienter strålebehandlet og 12 990 behandlingsserier (en pasient 
kan ha flere serier) utført ved norske sykehus. Tallene gjelder ekstern stråleterapi inkludert 
lavenergetisk behandling og bruk av strålekniv. I tillegg til ekstern stråleterapi, behandles det 
om lag 300 pasienter årlig med brachyterapi, der strålekilden legges inn i eller i kontakt med 
svulstvevet.  
 

2.3. Partikkelstråling 

 
Til tross for at andre strålekvaliteter, enn det som normalt brukes i stråleterapi, har vært 
kjent og benyttet i flere årtier i kreftomsorgen i noen land, har omfanget vært sterkt 
begrenset. Elektrisk ladede partikler med masse (ioner) kan dannes i spesialiserte anlegg, og 
på grunn av sin elektriske ladning bli akselerert opp i magnetfelt til høy hastighet og brukes 
til pasientbehandling. Ladningen gir også mulighet for avbøyning og styring av 
partikkelstrålen. Mulighetene til å tilpasse strålingen til målområdet i pasientene har vært 
begrenset inntil nylig.  I den senere tid har det vært en betydelig teknisk forbedring innen 
partikkelbestråling (som styrbar (skannet) stråle og intensitetsmodulert protonbehandling 
IMPT). Mye av den fremtidige utviklingen innen partikkelterapi fokuseres også rundt å gjøre 
leveringsteknikkene raskere og mer robuste. 

Partikkelstråling er en samlebetegnelse for både de minste enhetene, protonene, og de 
tyngre ionene, hvorav karbonioner er den til nå mest anvendte i stråleterapi ved kreft. 
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Protonet er den positivt ladede delen av hydrogenatomet, generert gjennom å adskille 
denne delen av atomet fra det omgivende, negativt ladede elektronet. Partikler har vært 
betegnet som lettioner og tungioner basert på kjernenes innhold av protoner og nøytroner, 
men inndelingen er ikke allment akseptert og vi vil i det følgende bare omtale ioner og 
partikler som samlebetegnelse.  

Partikkelstråling har en helt annen absorpsjon og avgivelse av sin energi i kroppen enn 
fotoner. Partiklene har liten såkalt vekselvirkning med vevet og dosen absorbert (avgitt) fra 
inngangen gjennom pasientens hud og inn til et visst dyp i vevet er derfor relativt lav (Figur 
2.4).  

Figur 2.4.  Dybdedosefordeling for et felt med fotoner, protoner og karbonioner i vann 

 

Til venstre i figuren sees oppbygningen av den absorberte (avgitte) strålingsdosen for fotoner (blå linje) med et 
dosemaksimum noen cm inne i dypet, og deretter er den relativt langsomt avtagende innover i dypet. Samtidig sees en 
relativt lav doseavsetning for protoner (gul linje) og karbonioner (grå linje) til venstre i figuren. Til høyre i figuren sees den 
skarpe dosetoppen (såkalt Bragg-topp) for protoner og karbonioner, samt det meget skarpe dosefall etter denne toppen.  

 

På et visst dyp, avhengig av energien på den innkommende partikkelstrålen, avsettes det 
meste av energien innenfor en kort avstand. Dette kalles Bragg Peak (Braggtoppen), ut fra 
den spirlignende kurven energiavsetningen relatert til dypet i pasienten viser i et diagram. 
Området dypere i kroppen enn denne avsetningen av stråleenergi får typisk nokså lave 
dosenivå og kan altså spares for eventuell skadelig effekt av strålingen. Dette kan også gjøre 
det mulig å oppnå tilstrekkelig høye doser i svulstvev nær strålefølsomt normalvev, som i 
eller nær øyne, undersiden av kraniet og ryggmargen. 

Braggtoppen ville være vanskelig å utnytte i stråleterapi dersom partiklene kun hadde én 
energi. Ved at energien til de innkommende partiklene i korte sekvenser kan varieres, kan 
man få flere Braggtopper i ulike dyp og oppnå en jevn doseavsetning i et bestemt volum av 
kroppen (Figur 2.5). Dette er en utspredt Braggtopp, eller den såkalte Spread Out Bragg Peak 
(SOBP). Figur 2.6 gir en illustrasjon av hvordan partikkelbehandling kan gi en signifikant 
sparing av friskvevet ved behandling av en hjernesvulst, sammenlignet med dagens 
fotonbehandling. Under avsnittet om protonfasiliteter og strålefysikk gis flere detaljer om 
systemer for å produsere partikkelbestråling, deres ulike fordeler og ulemper. 

 
 



 

36 
 

Figur 2.5: Fordeling av strålingsdose i) fotoner (grønn kurve) ii) protoner (blå kurve) iii) karbonioner (rød kurve) 
fra hudoverflate (0) til 20 cm dyp i pasienten 
 

 
 

For alle 3 stråletyper vises fordeling av stråledose i pasienten ved bruk av strålefelt 
innkommende fra venstre i figuren (ved dyp 0 mm). I figuren er det vist dosen fra ett felt 
med fotoner, summen av flere energier med protoner eller karbon. Ved bruk av flere 
fotonfelt blir det mer bestråling av normalt vev. I figuren over kan en få inntrykk av at det 
ikke er noe særlig forskjell på behandling med protoner eller karbonioner. Studier viser 
likevel at karbonioner har større kurerende effekt for en del krefttyper. Dette skyldes 
forskjellen i strålebiologisk effekt mellom protoner og karbonioner som ikke synes i fordeling 
av stråledose jfr. figuren.  

Figur 2.6. Viser total dosedistribusjon for proton a), foton b) hos et barn på 7 år hvor hele 
sentralnervesystemet blir strålebehandlet.  

 

Figuren viser det raske stråledosefallet på protoner (a), hvor hjerte, lunger og tarm får svært 
liten stråledose i forhold til fotonbehandling (b)11.  
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Strålebiologisk effekt (RBE) 
 
Effekten av en absorbert dose av fotoner er definert som 1,0 i strålebiologisk effekt, eller 
relativ biologisk effekt (RBE). Effekten i biologisk vev av den samme absorberte dose av 
andre typer stråling kan måles som en relativ verdi av RBE. Protoner har en erkjent RBE på 
1,1 ved vanlige dagsdoser for stråling. Det betyr at den biologiske effekten av protoner er 
bare litt (ca. 10 %) høyere enn for fotoner. Tyngre partikler enn protoner har høyere RBE 
verdier enn protoner. Dette skyldes en større evne til danne nye ioner når partiklene treffer 
vevet. Eksempelvis har karbonioner RBE verdier på 2-5 i ulike forsøk. Dette betyr en relativt 
kraftigere stråleeffekt i svulstvevet, men også i det normalvev man ikke kan unngå å 
bestråle. Ved å utnytte Bragg- toppen og redusere bestrålt normalvev kan man oppnå bedre 
sykdomskontroll med akseptable langtidsbivirkninger.  
 
Oksygen- og cellesykluseffekter  
 
Effekten av fotoner er i sterkt grad avhengig av tilstedeværelse av oksygen når strålingen gis 
(Oksygen forsterkningen, Oksygen Enhancement Ratio, OER). Typisk er forskjellen mellom 
effekt på godt oksygenerte celler og celler med lavt oksygeninnhold en faktor på 3 (OER=3). 
Tyngre ioner (som for eksempel karbon) er i langt mindre grad enn fotoner avhengig av at 
svulsten har tilstrekkelig blodgjennomstrømning og derved oksygeninnhold. Dermed kan 
effekten på de terapiresistente cellene med lavt oksygeninnhold øke opptil 3 ganger. 
Fotonstråling virker ulikt på celler i ulik fase i en delingssyklus. Partikkelterapi gir høyere 
energiavsetning i svulstområdet og dette gir også en mindre avhengighet av hvor i 
delingssyklus cellene er.  Det er også vist at evnen svulstvevet har til å reparere skaden i 
arvestoffet mellom to strålefraksjoner er mindre når energiavsetningen er høy.  Derved har 
partikler tyngre enn protoner en del fordeler som kan resultere i bedre evne til å kontrollere 
kreftsvulstene enn annen stråling.  
 

2.4. Behandling med protoner 

 
Hovedgevinsten ved protonbehandling er at det ofte kan gis en lavere stråledose til 
normalvev enn ved fotoner, slik at langtidsskader kan reduseres. Selv om den 
strålebiologiske effekten nesten er som for fotoner, tillater de fysiske egenskapene ved 
protoners energiavsetning (figur 2.4) skåning av normalvevet, som gjør at stråledosen til 
svulstvevet kan økes og derved kan potensielt noe bedre kontroll av svulsten oppnås. Den 
raske tekniske utviklingen i å gi protonbehandling på en sikker og kontrollert måte de siste 
par årene har gjort at interessen for å etablere slike anlegg, dels som frittstående 
institusjoner, men mer og mer som tilleggsfunksjon ved eksisterende stråleterapiavdelinger, 
skyter fart. Valget mellom fotoner og protoner ved avdelinger som har begge muligheter 
foregår i dag ved sammenligning av doseplaner for begge behandlingsformer, altså på 
individnivå, selv om det også er behandlingsprotokoller innenfor ulike kreftdiagnoser. 

Det finnes noen få studier der normalvevsskade er sammenlignet i fotonbasert IMRT 
behandling, konformal strålebehandling og protonbehandling. Disse har metodologiske 
svakheter, særlig i sammenligningen mellom eldre protonteknikker (der fotonbehandling 
ofte var gitt som tillegg til protoner) og IMRT. Studiene er oftest gjort på indikasjoner der 
antall pasienter er stort (særlig prostatakreft).Fagmiljøet tror likevel forskjellene mellom 
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IMRT og protoner er relativt små. Derfor er det tross bedre dosefordeling med protoner 
(særlig den moderate stråledosen fra IMRT i store deler av pasienten) behov for at pasienter 
inngår i prospektive studier. Helseøkonomiske studier over kostnader mot effekt av protoner 
er også få, og her det også behov for ytterligere studier. 

 

2.5. Behandling med tyngre ioner (særlig karbonioner) 

 

Siden det er fattet et politisk valg om i denne omgang kun å planlegge for protonbehandling, 
vil behandling med tyngre ioner som karbon bare kort nevnes. Erfaringsgrunnlaget i 
pasientbehandling med tyngre ioner er mer sparsomt enn med protoner og er nesten 
utelukkende utført i Japan. Det er imidlertid gjennomført nesten 50 fase I og II studier med 
god kvalitet. De viser bedre kontroll med lite fotonstrålefølsomme svulster enn det som er 
mulig å oppnå med fotoner, til dels betydelig bedre resultater enn forventet. Kunnskapene 
om normalvevstoleransen for behandlingen er foreløpig ufullstendige og det er behov for  
mer basal og klinisk forskning for at man skal kunne utnytte tyngre ioner  optimalt.  
I utbygging av protonfasiliteter i landet må det parallelt arbeides forskningsmessig med 
tanke på en fremtidig implementering av tyngre ioner i kreftomsorgen i Norge.  

 

2.6. Konklusjon 

 
Partikkelstråling kan, pga. andre fysiske egenskaper enn fotoner, gi en bedre fordeling av 
stråledose mellom svulstvevet og normalvevet.  Dette kan gi samme effekt som ved fotoner 
med henblikk på varig kontroll av kreftsykdommen, med mindre risiko for langtidsskader 
etter behandlingen. Mindre langtidsrisiko (for eksempel stråleutløst kreft) er særlig viktig for 
de som har lang forventet overlevelse, særlig barn og unge. Barn som er i vekst er spesielt 
utsatt for langtidsskader, og selv relativt små reduksjoner i stråledose til normalvevet kan 
redusere risikoen for skade på utviklingen av og funksjon i organer. Partiklenes mulighet til å 
redusere dosen til normalvevet gir en samtidig mulighet til å gi høyere dose til svulsten for 
samme risiko, som igjen øker muligheten for bedre svulstkontroll og overlevelse. 
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3. Strategisk forankring og målformulering  

3.1.  Strategisk forankring 
 

Helse- og omsorgsdepartementet utgav i 2013 « Sammen mot kreft- Nasjonal kreftstrategi 
2013-2017». Den nye kreftstrategien skal gjøre norsk kreftomsorg enda bedre. Den store 
økningen i antall krefttilfeller i årene som kommer skal møtes med nødvendig kapasitet og 
kompetanse.  

I kreftstrategien trekkes det opp fem nasjonale målområder og en rekke delmål: 

Hovedmålene er: 

1. En mer brukerorientert kreftomsorg 

2. Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp 

3. Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging 

4. Flere skal overleve og leve lenger med kreft 

5. Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende 

Det er særlig inn under målområde 4 og 5 (men også pkt. 1) at etablering av protonterapi i 
Norge har relevans, da flere av de nasjonale målsettingene støtter opp under etablering av 
protonterapi. De nasjonale målsettingene er; 

 Norge skal være blant de landene som har høyest 5-års overlevelse etter kreft og lavest 

kreftdødelighet 

 Kreftpasienter i Norge skal tilbys diagnostikk, utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering 

på høyt internasjonalt nivå 

 Norsk kreftforskning skal være på et høyt internasjonalt nivå 

 Kreftregistret skal videreutvikles og det skal etableres tilknyttede nasjonale kvalitetsregistre for 

de vanligste kreftformene 

 Det skal utvikles gode indikatorer for å måle kvaliteten av kreftbehandlingen 

 Norge skal fortsatt være blant de landene i verden som har best resultater på 

barnekreftbehandling 

 Eldre pasienter med kreft skal få kreftbehandling som er tilpasset deres funksjonsnivå og 

eventuell annen sykelighet 

 Forekomst av bivirkninger og seneffekter knyttet til kreftbehandlingen skal reduseres 

Protonterapi er også nevnt eksplisitt som eget delmål12.  

«Behandling med protoner som alternativ til ordinær strålebehandling med fotoner gjør det 
mulig å gi høyere stråledoser til dyptliggende svulstvev og tilsvarende lavere doser til 
nærliggende normalt vev. Det finnes i dag ikke tilbud om protonterapi i Norge, men en liten 
gruppe pasienter, spesielt barn og unge, får behandling med protonterapi i utlandet. 
Helseregionene, under ledelse av Helse Vest, utreder nå muligheten for å etablere et senter 
for protonterapi i Norge.» 

                                                           
12

 Sammen mot kreft- nasjonal kreftstrategi 2013-2017 side 26. 
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I St. melding 7 « Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024» er etablering av 
strålebehandling med protoner og strålebehandling med karbonioner i Norge eksplisitt 
nevnt som et tiltak for å sette landet i en ledende posisjon i basal og klinisk forskning13. 

 

3.2. Hovedmål og delmål for etablering av protonterapi i Norge  
 

Målformuleringene i kreftstrategien er ytterligere operasjonalisert knyttet til etablering av 
protonterapi i Norge. Det er viktig å presisere at målformuleringene er på et nasjonalt og 
overordnet nivå. Ytterligere operasjonaliseringer vil skje i de regionale prosessene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

                                                           
13

 St. melding 7 (2014-2015) side 29. 

HOVEDMÅL: 

Nasjonal satsning på etablering av regionale sentre for 

protonterapi skal bidra til å helbrede flere kreftpasienter 

og redusere langtidsbivirkninger ved å utnytte 

partikkelstrålenes fysiske egenskaper 

 

DELMÅL: 
 

Nasjonal satsning på etablering av regionale sentre for 
protonterapi skal: 

I. Gi et likeverdig og geografisk nært tilbud til alle pasientene 
som har nytte av protonterapi  

II. Sikre nasjonal kompetanseoppbygging om protonterapi i 
alle helseregioner 

III. Bidra til forskning og innovasjon om partikkelterapi, og at 
alle pasienter som er behandlet med partikkelterapi inkluderes 
i oppfølgingsstudier  

IV. Sikre etablering av et eget kvalitetsregister over pasienter 
som får behandling med protonterapi 
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4. Dimensjonering av behandlingskapasitet 

4.1 Behovet for strålebehandling i Norge 

 
Internasjonale evidensbaserte estimater peker på at strålebehandling bør tilbys til 54%  
av kreftpasientene, angitt i behandlingsserier. Behovet for økt strålekapasitet ble påpekt 
allerede i NOU 1997, Omsorg og kunnskap (”Kreftplanen”). Dette førte til en betydelig 
utbygging av lineærakselratorer (Linac`er) i Norge fra henholdsvis 20 maskiner i 1997 til  
39 maskiner i 2014.  
 
Selv om det har vært en stor utbygging av kapasiteten for strålebehandling, er dekningen i 
Norge på noe i overkant av 40 % med noe variasjon mellom de ulike fylkene (Åsli et al, 
201414). Det er med andre ord fortsatt underkapasitet på strålebehandling i Norge pr. i dag. 
Med utgangspunkt i forventet kreftforekomst jfr. figur 4.1 under, vil kreftforekomsten øke 
med 35,3 % i perioden 2012-2031.  Det tilsier at vi med dagens behandlingspraksis vi ha 
behov for 63 LAE15 i Norge i 2030. Da legges det til grunn at man skal kunne tilby 
behandlingsserier i stråleterapi til 54% av kreftpasientene, og at det i snitt behandles ca. 350 
pasienter pr. LAE pr. år16. Norge har med andre ord behov for å øke sin kapasitet med 24 nye 
lineærakseleratorer for strålebehandling frem til 2030, dersom strålekapasiteten kun skal 
bestå av fotonstråling og behandling kun gis som dagskift. Ved etablering av et 
partikkelterapitilbud vil behovet for nye lineæraseleratorer reduseres med tilsvarende 
kapasitet. 
  
Figur 4.1 Viser fremskrevet kreftforekomst for alle tilfeller i Norge frem til 2031, og tilhørende estimat for strålebehandling  
angitt i behandlingsserier17. Tallene for utvikling av kreftforekomst er hentet fra Kreftregisteret/Nordcan. 
 

 

 

                                                           
14

 Utilization of Radiation Therapy in Norway After the Implementation of The National Cancer 

Plan- A National, Population-Based Study Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014 Nov 1;90(3):707-14 
15 Årsproduksjon ved en behandlingsmaskin med full bemanning innen for normal arbeidstid (37,5 pr. uke) 
16 Basert på innhentede erfaringstall fra Helse Sør-Øst og Haukeland Universitetssjukehus. Dette inkluderer både kurative og palliative 
pasienter.  
17 Internasjonale evidensbaserte estimater peker på at strålebehandling bør tilbys til 54 % av kreftpasientene, angitt i behandlingsserier 
(NOU 1997) 

2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031

Antall kreftpasienter 29 986 33 178 36 823 40 571

Behov for stråleterapi, angitt i behandlingsserier 16 192 17 916 19 884 21 908

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25160610
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4.2 Medisinske indikasjoner for partikkelbehandling 

 
Protonbehandling har vært gitt i over 60 år. Blant onkologer er det ulik oppfatning av 
behovet for slik behandling. Det skyldes blant annet at det er først i de senere årene at 
partikkelanlegg har blitt såpass klinisk anvendelige at sammenlignende behandling med 
fotonanlegg er realistisk. Kravet til evidensbasert dokumentasjon i form av randomiserte 
studier er derfor mangelfull, og det er lite sannsynlig at det vil etableres mange fase III 
studier som kan avklare evidens mht. til respons og lokal kontroll i tiden fremover. Selv for 
de diagnosegruppene som en i dag oppfatter som standardindikasjoner har en ikke fullt ut 
tilfredsstillende dokumentasjon. Det er derfor behov for ytterligere dokumentasjon innen 
mange tumorgrupper. Det er imidlertid klare relasjoner mellom absorbert stråledose i et vev 
og den biologiske effekt som oppnås. Den teknologiske utvikling for ordinær fotonterapi har 
muliggjort innføringen av moderne strålebehandlingsteknikker, som IMRT og VMAT, og disse 
teknikkene gir klare gevinster i dosefordeling sammenlignet med tradisjonelle 
behandlingsteknikker. Også ved disse allment anerkjente behandlingsteknikker mangler for 
mange svulstformer randomiserte studier mot mer tradisjonelle planleggingsteknikker. Det 
er imidlertid prospektive studier som klart indikerer at korttidsbivirkningene er lavere når de 
moderne behandlingsteknikkene benyttes enn ved bruk av mer tradisjonelle teknikker. 
 
For noen indikasjoner er behandlingsresultatene med protonterapi imidlertid så 
overbevisende at det hersker liten tvil om nytteverdien med henblikk på kontroll av svulsten, 
sammenlignet med fotonbehandling. Svulster hos barn og unge har vært en viktig målgruppe 
for partikkelbehandling bl.a. fordi det ofte er helbredende behandling og fordi slik 
behandling gir mindre langtidsbivirkninger, som ofte utvikles over mange år. Særlig hos barn 
vil selv moderate reduksjoner i normalvevsstråling kunne være viktig for å redusere 
langtidsskader etter stråling. Slike effekter inkluderer veksthemning, redusert organfunksjon, 
hemmet utvikling av hjernen med kognitiv svikt og risiko for stråleutløst kreft. Disse 
pasientene vil fortsatt være unge når de utvikler ganske invalidiserende bivirkninger 
(Armstrong et al. 2014).  
 
I flere tilfeller er nytteverdien så åpenbar at det medisinske miljø uten videre har erkjent at 
partikkelbehandling er vesentlig bedre enn fotonbehandling. Ved disse indikasjonene vil det 
sannsynligvis ikke komme randomiserte studier, da man vil anse det som uetisk å allokere 
pasienter til en gruppe som behandles med konvensjonell fotonbehandling. På linje med at 
moderne stråleterapiteknikker som IMRT og VMAT er tatt i bruk verden over uten 
forutgående randomiserte studier, taler den eksplosive økningen av planlagte 
partikkelanlegg i USA for at partikler vil bli foretrukket for mange indikasjoner i fremtiden. 
Dette gjelder de tilfellene hvor doseplanlegging viser at partikler gir en klart bedre 
dosefordeling enn bruk av fotoner.  
 
Inntil nylig har reduksjon av langtidsskader i normalvevet ved protonbehandling, vært mest i 
fokus. Stråleterapi er imidlertid en balansegang innenfor en dose-respons relasjon mellom 
svulstvev og omliggende normalvev. Derfor er muligheten til å øke svulstdosen (fordi 
normalvev omkring spares) et tiltalende prinsipp som bør forfølges med den hensikt å få 
kontroll ved svulster som ellers ikke kan helbredes med fotonstråling eller kirurgi. Utnyttelse 
av den høyere biologiske effekten i den såkalte Braggtoppen (se under Biologiske effekter), 



 

43 
 

særlig i flerfelts partikkelbehandling, er en åpenbar mulighet for å øke antall helbredede 
pasienter uten å øke andel pasienter med langtidsbivirkninger.  
På grunn av partiklenes fysiske natur vil det ved partikkelterapi bli et skarpere dosefall i 
ytterkant av svulstvevet enn det som kan oppnås med fotonstråling. Dette er en ønsket 
effekt med tanke på normalvevet. Det er imidlertid teoretisk mulig at mikroskopisk sykdom 
utenfor det doseplanlagte svulstområdet kan gi gjenvekst av svulsten dersom stråledosen 
blir for lav. Kontrollerte studier vil da kunne vise om grad av lokal sykdomskontroll bedres, 
eller om uventet gjenvekst av svulster etter strålebehandling kan forklares ved for lave 
stråledoser i randsonene av den opprinnelige svulsten, som følge av partiklenes skarpere 
dosefall. Ut fra ovenstående betraktninger er det klart at de fleste pasienter som skal ha 
partikkelbehandling bør inngå i kontrollerte behandlingsopplegg, og Norge har gode 
forutsetninger for å bidra med forskning innen dette feltet. 
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4.3 Behovet for partikkelterapi i Norge 

 

I forrige utredningsrapport «Planlegging av norsk senter for partikkelterapi» (Rapport 2013) 
ble det angitt et konservativt estimat på behovet for protonbehandling. Dette tilsvarte ca.  
8-11 % av behandlingsseriene som ble gitt i strålebehandlingen i 2010. Det ble identifisert 
hvilke indikasjoner som bør få partikkelbehandling som standardterapi, og hvilke 
indikasjoner som bør inngå i kontrollerte studier for å avklare nytten av partikkelstråling  
(se vedlegg 4.1). Dette samsvarer relativt godt med andre lands estimater. 
 
I flere europeiske land er det relativt nylig gjennomført analyser knyttet til å estimere 
antallet pasienter som er aktuelle for partikkelterapi. I de fleste tilfellene refereres det til at 
10-15 % av pasientene som skal behandles med stråleterapi, bør få protonterapi i stedet for 
fotonterapi. I Danmark har de basert seg på dette og estimert at ca. 1 200 - 1 800 pasienter 
av dagens ca. 12 000 stråleterapipasienter bør få protonterapi, hvorav ca. 1,7 % bør få det 
som standardterapi og mellom 8,3 - 13,3 % som ledd i forskningsstudier18. I Sverige har man 
estimert at ca. 2 000 – 2 500 pasienter er kandidater til protonbehandling per år.  

 
I Nederland har man arbeidet meget grundig med å estimere antallet pasienter som er 
aktuelle for partikkelbehandling. De har utviklet en egen metode og modell for beregning  
av dette, som viser at sannsynligvis vil opptil 17 % av de pasientene som i dag får 
strålebehandling profitere på å få partikkelbehandling19. I en annen analyse20 fremkommer 
det mer offensive estimater på at opptil 30 % av pasientene som i dag henvises for 
strålebehandling kan være kandidater for partikkelterapi. 
 
Sett i lys av egne og andre lands analyser, vil det være naturlig at behovet for protonterapi 
på nåværende stadium angis mellom et konservativt scenario på 8 % og et langt mer 
offensivt scenario på 17 % av pasientene med behov for stråleterapi. I første omgang 
anbefales det derfor å bygge opp en kapasitet som kan dekke mellom 8-11 % av antallet 
strålepasienter pr. år, som angitt i forrige rapport. På bakgrunn av både forskningsresultater 
og den teknologiske utvikling innen protonterapi, vil behovet sannsynligvis øke ytterligere i 
fremtiden. Hvorvidt det vil tilbys behandlingskapasitet iht. de angitte behov avhenger 
imidlertid av politiske prosesser og prioriteringer. Dette ser vi også i andre europeiske land, 
hvor det politisk er vedtatt oppbygning av en kapasitet for protonbehandling som er godt 
under det estimerte behovet. Det gjelder både i Sverige hvor det bygges 1 senter med 2 rom 
og utvidelsesmulighet for 3 rom, og i England hvor det er planlagt 2 sentre med 3 rom hver.  
Det må i den sammenheng gjøres oppmerksom på at Sverige og England har ulike syn på 
hvor mange pasienter som kan behandles per behandlingsrom. I Sverige legger man til grunn 

                                                           
18 Strategisk business case vedr. etablering af partikelterapi til behandling av kræftpatienter i Danmark  
4. juli 2013. Udarbejdet af Styregruppen for udarbejdelse af business case vedr. etablering af partikelterapi til kræftpatienter i Danmark 
19 Health Council of the Netherlands. Proton radiotherapy. Horizon scanning report The Hague: Health Council of the Netherlands, 2009; 
publication no. 2009/17E. Report to the minister of Health, Welfare and Sport, The Netherlands, December 14th 2009, from the Health 
Council Committee on Radiotherapy, Health Council, The Netherlands.  
Professor Johannes, A. Langendijk: The Dutch Proton Therapy Project; The model-based approach, presentasjon ved The National Proton 
Conference, Washington DC, 1. April 2014. 
Product Manager Nicolas Denef, IBA: Nederlands Gezondheidsraad: A PT Report, presentasjon ved The National Proton Conference, 
Washington DC, 3. April 2014. 
20 Dvorak, Fitzek, Wazer. «Utilization of Proton Therapy: Evidence-based, Marketdriven or Something in- between?» American Journal of 
Clinical Oncolocy, 2012.  
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at det kan behandles 500 pasienter i året per behandlingsrom, mens man i England regner 
med at man kan behandle 250 pasienter i året per behandlingsrom. Dette skyldes både ulik 
tilnærming til antall fraksjoner per behandlingsserie, samt planlagt estimert tid per fraksjon. 
I så henseende er vi nøkterne i vårt estimat på 230 pasienter i året per behandlingsrom og 
30 min per fraksjon, men vi anser det for å være i tråd med de erfaringstall vi har innhentet 
fra ulike protonsentre som har vært i drift en stund. 
  
På bakgrunn av de insidenstall og befolkningsframskrivinger som det er redegjort for under 
avsnitt 1.3 tidligere i rapporten, og det angitte behovet for stråleterapi under avsnitt 4.1, kan 
man se for seg følgende behovsscenarier i fremtiden: 
 

 

Figur 4.2 viser ulike behovsscenarier for protonterapi basert på tallmateriale fra figur 4.1 

 

 
 

4.4 Behandlingskapasitet 
 
Behovsscenariene i figur 4.2 ovenfor viser at konklusjonen fra forrige utredningsrapport i 
2013, om at det bør etableres 4 behandlingsrom (gantry) i Norge, er et meget nøkternt 
estimat som ligger under scenariet på 8 % av behandlingsseriene for strålepasientene for 

2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031

Antall kreftpasienter 29 986 33 178 36 823 40 571

Antall pasienter med behov for stråleterapi 16 192 17 916 19 884 21 908

2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031

Scenario på 8% av stråleterapien jfr. norske estimater 1 295             1 433             1 591             1 753             

Scenario på 11% av stråleterapien jfr norske estimater 1 781             1 971             2 187             2 410             

Offensivt scenario på 17% av stråleterapien 2 753             3 046             3 380             3 724             
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2012-2016.  
 
Internasjonal erfaring tilsier at selv ved full drift i 13 timer pr døgn og med en relativt  
høy gjennomstrømning av pasienter, vil man sannsynligvis ikke klare å behandle mer enn  
230 pasienter pr. behandlingsrom21. Det vil si at 4 behandlingsrom vil kunne behandle  
ca. 920 pasienter per år.  Det er derfor meget stor sannsynlighet for at Norge bør ha et 
høyere antall behandlingsrom jfr. det økende behovet som er skissert i scenariene ovenfor.  
I 2017-2021 vil det i følge scenariet på 8-11 % være mellom ca. 1 400 - 2 000 pasienter  
som bør få tilbud om protonterapi. Mest sannsynlig er ikke de første anleggene i drift før i 
2021. I følge scenarioet for perioden 2022-2026 vil det ifølge scenariet på 8-11 % være 
mellom 1600-2200 pasienter som bør få tilbud om protonterapi. Det tilsvarer i så tilfelle en 
behandlingskapasitet på mellom 7-10 behandlingsrom i Norge. 
 
Ved etablering av regionale protonsentre vil kanskje ikke disse kunne etableres på samme 
tid. Det medfører i så tilfelle at de første sentrene bør være fleksible mht. å sikre en 
tilstrekkelig nasjonal minimumskapasitet, såfremt man har mulighet for dette. Alle regioner 
bør ved etablering derfor planlegge for en utvidelse av kapasiteten i tråd med de 
framskrivninger som er vist tidligere, og spesifisert i tabellen under. Fordelen med en evt. 
gradvis utbygging vil være at en bygger ut etter fortløpende behov, og samtidig får mulighet 
til å være med på en rivende teknologiutvikling. 
Den enkelte region må imidlertid vurdere behovskapasitet mot driftsøkonomisk risiko. I slike 
tilfeller kan det være mulig å utnytte ledig kapasitet til andre deler av landet eller andre 
land. Dersom man har for liten behandlingskapasitet på nasjonalt nivå, må det nasjonale 
protonterapimiljøet i fellesskap prioritere mellom de ulike indikasjonene. Pasienter med 
standardindikasjon må da sikres kapasitet først. Der hvor behandlingen fortsatt ikke er 
etablert (utprøvende) må en prioritere de pasientene som kan inkluderes i en 
behandlingsprotokoll, og pasienter i fase III studier før pasienter i fase II studier. Under 
følger oversikt over mulige regionale behov for antall behandlingsrom iht. fremtidig 
forventet kreftforekomst: 
 
Figur 4.3 Regionale behov for antall behandlingsrom iht. framskrivning av kreftforekomst   

 
 

 
  

                                                           
21

 Forutsetter 230 dager med full drift, gjennomsnitt på 26 fraksjoner per behandling og 2 pasienter pr time. 

Ant. pas Ant. beh. rom Ant. pas Ant. beh. rom Ant. pas Ant. beh. rom Ant. pas Ant. beh. rom

Nasjonalt scenario på 8% jfr. figur 1 295         5,6                      1 433         6,2                      1 591         6,9                      1 753         7,6                      

Nasjonalt scenario på 11% jfr figur 1 781         7,7                      1 971         8,6                      2 187         9,5                      2 410         10,5                   

Helse Nord ved 8% scenario 123             0,5                      134             0,6                      146             0,6                      156             0,7                      

Helse Nord ved 11% scenario 169             0,7                      185             0,8                      201             0,9                      215             0,9                      

Helse Midt ved 8% scenario 178             0,8                      195             0,8                      215             0,9                      235             1,0                      

Helse Midt ved 11% scenario 244             1,1                      269             1,2                      296             1,3                      323             1,4                      

Helse Vest ved 8% scenario 262             1,1                      292             1,3                      327             1,4                      363             1,6                      

Helse Vest ved 11% scenario 360             1,6                      402             1,7                      449             2,0                      499             2,2                      

Helse Sør-Øst ved 8% scenario 733             3,2                      812             3,5                      903             3,9                      998             4,3                      

Helse Sør-Øst ved 11% scenario 1 007         4,4                      1 116         4,9                      1 241         5,4                      1 372         6,0                      

2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031
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4.5. Hvilke følger vil et tilbud om partikkelterapi få for andre 
behandlingstilbud?  
 
Det har vært en betydelig økning i antall pasienter som blir strålebehandlet i Norge de siste 
årene (se Figur 2.3), og det forventes en ytterligere økning de nærmeste årene i takt med 
den betydelig økende kreftforekomsten jfr. figur 4.1. Kapasiteten for strålebehandling må 
derfor økes i hele landet med ulik regional vekting, og protonterapi vil kun utgjøre en andel 
av en slik utvidelse av strålebehandlingskapasiteten. Det skyldes at merkostnadene for 
protonbehandling i forhold til normal fotonbehandling, som er estimert til ca. kr. 150 000 
per pasient. Det er i denne rapporten ikke estimert den samfunnsøkonomiske gevinsten ved 
protonbehandling i form av f.eks. kvalitetsjusterte leveår. Merkostnaden for 
protonbehandling er imidlertid liten, sett opp mot den samfunnsøkonomiske nytten i form 
av bedret livskvalitet, reduksjon i sykemeldinger, reduksjon i antall uføre og reduserte 
kostander for medisinsk behandling av kronisk sykdom utløst av konvensjonell 
strålebehandling. Dette understøttes også av en kost-nytte studie fra Sverige i 2007, som 
konkluderte med at protonterapi vil være kostnadseffektiv hvis behandlingen tilbys rett 
pasientgruppe, selv om ikke overlevelsesgevinst estimeres.  Det må også påpekes at dersom 
alle de pasientene som bør få protonbehandling som standardterapi (ca. 110-175 pasienter i 
2012 jfr. vedlegg 4.1) sendes til utlandet for behandling, vil de årlige driftskostnadene22 for 
slik behandling raskt tilsvare oppbygging av en nasjonal kapasitet tilsvarende 2-3 
behandlingsrom, som kan behandle 460 – 690 pasienter.  
 
Etablering av regionale protonanlegg vil med andre ord ikke medføre nedbygging av annen 
stråleterapi, men kun være en del av den opptrapping som må til innenfor stråleterapien de 
nærmeste årene på grunn av økende kreftforekomst. Oppbygging av regionale protonsentre 
og utvidelse av konvensjonell fotonterapi må derfor sees i sammenheng.  

 

 

 

  

                                                           
22

 I perioden 2010 til og med 2012 fikk 26 pasienter protonbehandling i utlandet til en snittpris på  

kr 930 000,-. Det er usikkert hvorvidt prisen på utenlandsbehandling vil øke eller reduseres i fremtiden, men den har tilnærmet doblet seg 
fra perioden 2005-2009 til perioden 2010-2012. Videre prisutvikling vil avhenge både av tilbud og etterspørsel, samt utviklingen i 
investeringskostnadene for slike anlegg. Vi velger derfor å legge kr 930 000,- til grunn jfr. rapporten «Planlegging av norsk senter for 
partikkelterapi av 15. juni 2013.  
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5. Organisasjonsmodell for regionale protonanlegg 
 

5.1. Nasjonal samordning – regionalt tilbud 

Etablering av et tilbud om protonterapi vil kreve store investeringer og høy kompetanse.  
Det er derfor naturlig og nødvendig at opprettelse av et slikt behandlingstilbud samordnes 
på nasjonalt hold, selv om det er valgt en modell med regionale protonsentre. En bør blant 
annet samordne ønsket pasientforløp, hvordan man skal sikre et likeverdig behandlings-
tilbud for landets befolkning, men også iht. områder som blant annet kompetanseutvikling 
og forskning.  
 

5.2. Ønsket pasientforløp for partikkelterapi 
 

Dagens ulike kreftforløp skjer i all hovedsak innenfor pasientenes egen helseregion, og 
oppfyller dermed prinsippet om at innbyggerne skal tilbys et likeverdig behandlingstilbud 
uavhengig av hvor i landet man bor. For de fleste pasienter og pårørende oppleves det som 
et gode at man har et relativt nært geografisk helsetjenestetilbud i en sårbar situasjon.  

Behandlingsforløpet for protonterapi vil også foregå i pasientens egen helseregion, når det 
er etablert et regionalt protonsenter i den helseregionen man tilhører. Noe av utredningen 
vil da foregå ved nærmeste lokalsykehus på lik linje med annen kreftbehandling, men i 
hovedsak vil utredning, behandling og oppfølging skje ved de regionale protonsentrene jfr. 
flytskjemaet under. 
 
Figur 5.1 Pasientforløp for partikkelterapi ved regionale protonanlegg 

1. 

Symptomer og/el. 
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2. 
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Nasjonal koordinering 

Frem til det er etablert protonanlegg i alle regioner må det foretas en koordinering av 
behandlingstilbudet, slik at befolkningen sikres et mest mulig likeverdig behandlingstilbud. 
Koordineringen tenkes gjennomført av en nasjonal koordinerende gruppe, samt at det  
administrative arbeidet med koordineringen legges til det regionale senteret som først 
etableres. Behandlingsforløpet vil være identisk med det som er beskrevet i figur 5.1, men 
det vil være en nasjonal gruppe som koordinerer behandlingsplassene iht. henvisningene 
som fortløpende kommer inn jfr. figur 5.2  
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Figur 5.2 Pasientforløp for partikkelterapi ved regionale protonanlegg inkludert nasjonal koordinerende gruppe  
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5.3. Nasjonal koordinerende gruppe 

 

For å sikre likeverdig tilgang til protonbehandling uavhengig av bosted, vil det frem  
til det er etablert protonsentre i alle regioner etableres en nasjonal koordinerende gruppe. 
Denne bør bestå av en representant fra hver kompetansegruppe for protonterapi, evt. 
protonsenter der dette er etablert. Den koordinerende gruppen vil ha som hovedformål å 
sikre norske pasienter likeverdig tilgang til protonbehandling uavhengig av bosted, men også 
sørge for at det etableres nasjonale retningslinjer for henvisning og prioritering til 
protonterapi. Retningslinjene bør utarbeides i samarbeid mellom ansvarlige for de nasjonale 
handlingsprogrammene for ulike tumorformer og det nasjonale partikkelterapimiljøet. 
Protonbehandling bør inn i de nasjonale handlingsprogram for de ulike tumorentiteter, og 
det må sikres at de følges opp. Videre må det utarbeides klare prioriteringskriterier som 
angir hvilke pasienter som skal prioriteres i startfasen, da kapasiteten fra starten forventes å 
være lavere enn det faktiske behov. Prioritet må overstyre geografisk tilhørighet før alle 
helseregioner har etablert slikt tilbud. Det er naturlig at de mest etablerte indikasjoner, 
eksempelvis kreft hos barn, prioriteres dersom det oppstår kapasitetsproblemer. 

Fra første anlegg er i drift til alle regioner har etablert egne anlegg, vil det bli en kombinasjon 
av både innen- og utenlandsbehandling, det siste basert på statlige avtaler med etablerte og 
erfarne sentre. Nasjonal koordinerende gruppe bør ha en rolle i seleksjon av pasienter som 
behandles innenlands og de som må sendes til utlandet mens kapasiteten i Norge er under 
oppbygging.  

Sannsynligvis blir det en etappevis utbygging av de ulike regionale anleggene, og det er da 
naturlig at det første anlegget som etableres får en administrativt koordinerende funksjon 
lagt til sitt senter i forbindelse med arbeidet til den nasjonale koordinerende gruppen.  

Felles doseplanleggingsutstyr er sterkt ønskelig iht. kompetanseoppbygging ved de enkelte 
etablerte anlegg og i de foretak hvor anlegg skal etableres. Det må skilles mellom praktisk 
pasientbehandling og indikasjonsstillingen, som bør foregå lokalt. Alle relevante caser bør 
beskrives i regelmessige felles videomøter for å få til et godt klinisk samarbeid nasjonalt fra 
starten av. Behandlende sykehus har ansvar for pasienten mens behandlingen gis – 
henvisende sykehus deretter og iht. gjeldende oppfølgingsprotokoller. Dette er helt 
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tilsvarende når pasienter bytter helseforetak i andre sykdomsforløp. Det/de foretak som 
først er i drift, må sikre gode hospiteringsordninger for personell fra andre/kommende 
regionale enheter for at erfaring og kompetanse kan spres.  

Den nasjonale koordinerende gruppen må legge til rette for et godt samarbeid og dialog 
med pasient/bruker-organisasjonene, dette kan ivaretas på flere måter f.eks. gjennom 
etablering av en referansegruppe.  

 

Funksjon som nasjonal/flerregional behandlingstjeneste  

Rollen til nasjonal koordinerende gruppe vil sannsynligvis endre noe karakter fra første 
senter er etablert til alle sentrene er på plass. Når første senter er på plass, vil det være 
naturlig at dette senteret har funksjon som en midlertidig nasjonal/flerregional 
behandlingstjeneste inntil mer enn to anlegg er i drift. De retningslinjer som er utarbeidet 
for slike tjenester skal da selvsagt følges. Et viktig prinsipp vil være å sikre pasienter i hele 
landet likeverdig tilgang på protonbehandling uavhengig av bosted og etter de samme 
indikasjoner/protokoller. 

Det er mulig å opprettholde en nasjonal koordinerende gruppe også når flere sentre 
etableres, men da vil pasientene primært få sitt tilbud i eller i nærheten av den regionen de 
tilhører. Fordelen med en slik tilnærming er at det sikres en lik prioritering av pasientene i 
oppbyggingsfasen frem mot full kapasitetdekning i Norge.  
 
Utenlandsbehandling for protonterapi 

I tiden fram til alle sentrene er etablert med tilstrekkelig kapasitet, vil noen pasienter bli 
sendt til utlandet for protonbehandling. Nasjonal koordinerende gruppe bør også koordinere 
dette for å sikre lik praksis i hele landet knyttet til utsending av pasienter. Indikasjonene som 
gjelder for pasienter som skal få tilbud om protonterapi innenlands, må også gjelde utlandet.  
Samtidig er det viktig å være klar over at indikasjon ikke bare er knyttet til tumordiagnose, 
men også til den kliniske situasjon den enkelte pasient er i. Eksempelvis kan 
restrålebehandling av tilbakefallskreft, hvor det tilliggende strålefølsomt normalvev 
vanskeliggjør fornyet fotonbehandling, være nyttig for pasienten og der langtids 
svulstkontroll og overlevelse kan oppnås. Å ha en åpen dialog mellom kompetansemiljøene 
ved hvert protonsenter i form av ukentlige videomøter vil sikre læring og pasienter landet 
over får et godt behandlingstilbud. 

Å sende pasienter til utlandet for protonterapi er både tid- og ressurskrevende for det 
sykehuset som har ansvaret for pasienten. Kravene til kontakt i forkant, under og i etterkant 
av behandling medfører et betydelig merarbeid både for det medisinske og det 
administrative nivået. Dette gjelder mtp. medisinsk dokumentasjon, oversettelse av 
journaler m.m. til engelsk og ikke minst logistikken med informasjonsoverlevering innenfor 
gjeldende lovverk til de utenlandske klinikkene. Det er grunn til å tro at etterspørselen etter 
protonterapi vil øke i tiden fram mot at det første protonsenteret er i full drift. Det er derfor 
viktig at det enkelte sykehus får tilstrekkelige ressurser/bistand til å kunne håndtere slik 
behandling enten det skjer innen eller utenfor landets grenser.  
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6. Nasjonal kompetanseoppbygging 
 
Det er flere hensyn som må ivaretas når det gjelder det å bygge opp et tilstrekkelig faglig 
kompetansenivå blant norsk fagpersonale innen stråleterapi, for gjennomføring av 
protonterapi. Ett hensyn er fagkompetanse som fra 2014 av må bygges opp ganske 
umiddelbart for å sikre at norske pasienter som bør få tilbud om protonterapi, faktisk får et 
slikt tilbud. Et annet hensyn er å bygge opp nok kompetanse og tilstrekkelig personale til å 
bemanne protonsentrene etter hvert som de blir bygget og igangsatt.  

Det er viktig at kompetanseoppbyggingen foregår nasjonalt, slik at det finnes kompetent 
personale i alle helseregioner. Dette vil sikre at pasienter i alle helseregioner får et likt tilbud 
om protonterapi, selv om det i egen region i første omgang ikke er bygget anlegg.  

Den tidlig igangsatte kompetansehevingen bør foregå i henhold til en systematisk 
opptrappingsplan, der man i alle helseregionene utdanner en kjernegruppe med fagpersoner 
som i første omgang opparbeider seg en grunnkompetanse på feltet. Samtidig med at denne 
kjernegruppens kompetanse utvides, bør disse personene arbeide med systematisk å spre 
kunnskap og kompetanse til egne faggrupper, slik at hele stråleterapimiljøet i Norge kjenner 
til innholdet i begrepet protonterapi og kan gjøre faglige vurderinger i forhold til hvilke 
pasienter som bør få slik behandling. En slik kompetanseoppbygging vil sikre at de 
pasientene som bør sendes til utlandet for protonterapi før man har egne operative anlegg, 
faktisk får dette tilbudet, samt at fagpersonene blir bedre i stand til å vurdere de 
pasientgruppene som vil være aktuelle når et tilbud om protonterapi i Norge er klart. 

I det følgende beskrives noen grunnelementer for kompetanseoppbygning for protonterapi i 
Norge. 

 

6.1. Etablering av kjernegrupper i hver helseregion 
 

Det må etableres en tverrfaglig kjernegruppe i hver helseregion, bestående av onkologer, 
fysikere og stråleterapeuter. Det er viktig at det stilles økonomiske midler til rådighet for å 
realisere utdannelsen av disse kjernegruppene. 

Kompetansebyggingen av kjernegruppene vil foregå gjennom deltagelse på kurs (ESTRO-
kurs, NIRS kurs, ENLIGHT kurs, PSI Winter School etc), konferansedeltakelse og gjennom 
kortvarige eller langvarige hospiteringsopphold ved anlegg eller klinikker som tilbyr 
partikkelterapi. Systematisk samarbeid og hyppig vekselvirkning med det internasjonale 
miljøet, og spesielt miljøene i våre naboland Sverige og Danmark, vil være vesentlig. 

Kjernegruppene vil ha ansvar for å spre kunnskap internt i egen region, og på nasjonalt nivå 
ha et spesielt ansvar for å organisere og samle diagnosegrupper og faggrupper for møter og 
informasjonsutveksling, samt for å utarbeide handlingsprogrammer/veiledninger for 
protonterapi i samarbeid med Helsedirektoratet. Det må legges spesiell vekt på utarbeidelse 
av behandlingsprotokoller. Kjernegruppene må ta et særlig ansvar for å innhente 
informasjon og kunnskap fra internasjonale retningslinjer og protokoller for protonterapi. I 
tillegg vil det være nødvendig at kjernegruppene tar ansvar for å skape nasjonal konsensus 
for vurdering av doseplaner m.t.p. objektive kriterier for hvem som bør få tilbud om 
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protonterapi. Det er allerede arrangert to tverregionalt arbeidsmøter for doseplanarbeid 
med protoner. 

6.2.  Kompetanseoppbyggingstiltak 
 

Gjennomføring av nasjonale videokonferanser 

Det må etableres et system for å gjennomføre jevnlige videokonferanser mellom de 
regionale kjernegruppene. Disse møtene bør romme diskusjoner omkring kliniske kasus som 
er aktuelle for tilbud om protonterapi i utlandet, vurdering av doseplaner som er laget som 
testplaner, og vurdering av doseplaner for pasienter som er sendt til utlandet (doseplan 
ettersendt fra utenlandsk senter). Et slikt faglig forum vil også være nødvendig i det 
nasjonale samarbeidet omkring prioriteringer av et nasjonalt protonterapitilbud i en 
oppbyggingsfase, der ikke alle helseregioner samtidig har et eget tilbud. 

I forbindelse med diskusjon av pasientkasus, bør det på nasjonalt nivå etableres en database 
over alle pasienter som sendes til utlandet for å få protonterapi, med nasjonal oppfølging av 
disse pasientene gjennom kjernegruppene.  

I tillegg bør videokonferansene gi rom for gjennomgang av presentasjoner fra 
kurs/konferanser, rapportering fra hospiteringer som medlemmer av kjernegruppene har 
deltatt på, presentasjon av forskning og nylig publiserte artikler, for å spre kompetanse 
mellom gruppene nasjonalt. 

Det er viktig å understreke at det foreløpig er uløste juridiske og tekniske problemer med 
henblikk på datautveksling mellom de samarbeidende sykehus i en slik kontekst.  Det synes 
imidlertid som om det kan finnes løsninger innenfor dagens lovverk mht. datasikkerhet og 
personvern. IKT-løsninger finnes også. Slike løsninger er imidlertid kostbare, og det må 
derfor avsettes ressurser for å løse disse problemstillingene slik at dette kan fungere 
optimalt. 

Det er så langt gjennomført to videokonferanser mellom kompetansegrupper i de ulike 
regionene. 

 
Undervisning og spredning av kunnskap 

Samtidig med at kjernegruppene bygger en solid kompetanse, bør medlemmene i disse 
gruppene ta ansvar for at det onkologiske fagmiljøet, fysikere og stråleterapeuter får økt sin 
generelle kompetanse om partikkelterapi. Dette bør skje gjennom arrangering av dedikerte 
nasjonale møter om partikkelterapi, foredrag og presentasjoner på sykehus, universitet og i 
etablerte kurs og konferanser. Det nasjonale protonprosjektet har inneværende år tatt 
initiativ til og arrangert (sammen med RHF-ene) et nasjonalt møte med internasjonale 
foredragsholdere på Gardermoen, et nasjonalt møte på Skandionklinikken i Uppsala og 
nasjonale fysikerseminar om protondoseplanlegging i Bergen og Oslo. 
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Nasjonal koordinering 

Den nasjonale kompetansebyggingen og erfaringsutvekslingen mellom kjernegruppene i 
regionene bør ha en form for nasjonal koordinering av aktiviteten. Dette kan gjøres ved at en 
eller flere personer fra en eller flere regioner får et spesielt ansvar for koordinering av 
aktiviteten i regionene, eller at dette ansvaret går på rundgang mellom regionene. 
Koordineringen må omfatte oppsett og praktisk organisering av nasjonale videomøter for 
kjernegruppene, ansvar for tematisk variasjon og ivaretakelse av alle yrkesgrupper i 
programoppsettet, det å lage og legge til rette for kurs/konferansekalendere, bistå i 
samordning av kompetanseoppbygning mellom regionene, ivaretakelse av kontakt med 
internasjonale institusjoner og innhenting og oppdatering av protokoller og retningslinjer. 
Det er vesentlig å også skolere personalet ved stråleterapiavdelinger som ikke skal ha 
protonterapi for at de skal bli oppmerksomme på pasienter som kan profitere på 
protonbehandling og sørge for henvisning til det regionale senteret. 

 

Utdanning av personell til et norsk protonterapitilbud 

Utdanningstiden for onkologspesialiteten er planlagt til fem år, men det har vist seg at det 
tar i gjennomsnitt syv til åtte år å utdanne en spesialist. En videre utdannelse innen 
partikkelterapi kommer i tillegg til dette. Opprettelse av et tilbud om protonterapi i Norge vil 
medføre et økt generelt behov for spesialister i onkologi, men det er først og fremst 
insidensøkningen som medfører et økt behov for onkologer. Det må derfor allerede i 2014, 
tas høyde for dette i dimensjonering av utdanningskapasiteten. Det er fra før varslet 
betydelig mangel på onkologer i Norge på kort og lengre sikt pga. betydelig økt kreftinsidens, 
mange nye behandlingsmuligheter og naturlig avgang.  

Det må også arbeides for at partikkelterapi i større grad kommer inn i pensumet for 
spesialistutdanningen av onkologer, og i utdanningen av medisinske fysikere og 
stråleterapeuter. 

 

6.3.  Opptrappingsplan for ansettelser ved etablering av 
protonterapitilbud 
 

Erfaringsmessig fra andre sentre som er bygget opp, poengteres det viktigheten å delegere 
ansvar til en ledende fysiker og onkolog, allerede før anbudsrunder og bygging starter (4-5 år 
før tilbudet er ferdigstilt). Videre må fysikerteamet tidlig i gang med forberedelse og 
oppfølging av innkjøp, utbygging, oppmåling og klargjøring av anlegget. Det poengteres også 
viktigheten av å ansette personer med førstehåndserfaring på protonanlegg, da 
erfaringsgrunnlaget disse innehar vil være meget nyttig i en oppbyggings- og 
oppstartsprosess. 

Onkologer må kanaliseres inn mot senteret i god tid, men det vil være viktig å ha en 
vekselvirkning mellom onkologisk virksomhet tilknyttet ordinær stråleterapi og protonterapi 
for å sikre et best mulig erfaringsgrunnlag før oppstart av et norsk protonterapitilbud. 
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Teknikere/ingeniører bør også ansettes etter at utstyrsleverandør og byggeprosjektet er 
klarlagt, men dette vil også avhenge av hvilken servicevariant som velges (om teknisk 
personale besørges av leverandør eller helseregion).  

Stråleterapeuter og pleie- og administrativt personale bør ansettes senest 6 måneder før 
oppstart. Dette gjøres for å sikre kursing og kjennskap til behandlingsformen som skal tilbys, 
og for å ha kunnskap nok til å formidle korrekt informasjon til pasientene som kommer til 
behandling. 
 

Oppsummering 
 
Hovedutfordringen når det gjelder kompetanse ligger på den kliniske siden. Det er viktig at 
onkologer, stråleterapeuter, medisinske fysikere og kreftsykepleiere lærer å forstå forskjeller 
og likheter mellom partikkelterapi og ulike teknikker brukt i stråleterapi med fotoner.  
 
Partikkelterapi er i utgangspunktet en videreutvikling av dagens strålebehandling. Kunnskap 
om partikkelterapi må derfor inngå som et tillegg i grunnutdanningen til de nevnte 
yrkesgruppene. Ved etablering av regionale sentre for partikkelterapi må en legge mer vekt 
på partikkelterapi i foreliggende nasjonale kurs om strålebehandling. I tillegg må aktuelle 
yrkesgrupper delta på internasjonale partikkelterapikurs og hospitere på etablerte sentra.  
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7. Nasjonal samarbeidsmodell for forskning 
 
Etablering av regionale protonanlegg vil ha mye å si for forskning på strålebehandling av 
kreftsykdommer i Norge, og er nødvendig for å delta i frontlinjen for kunnskapsutvikling, 
forskning og innovasjon innen strålebehandling.  
 
Strålebehandling er en viktig behandlingsmetode for å oppnå kontroll over kreftsvulsten. 
Strålebehandling med fotoner og elektroner har vært anvendt i 100 år og spesielt i de siste 
20 årene har det vært en stor teknologisk utvikling. Fotonenes effekter og bivirkninger på 
kort og lang sikt ved ulike kreftformer er godt kartlagt. Det er imidlertid behov for mer 
forskning på effektene av protoner og andre partikler, både på basal- og klinisk nivå.  
 
Forskning innen partikkelterapi omfatter flere fagområder, alle med betydning for 
strålebehandling av kreft. Strålebehandling med partikler krever innsikt i blant annet 
elementær partikkelfysikk, subcellulære og cellulære effekter av partikkelbestråling, 
medisinsk-fysisk utvikling av nye behandlingsmetoder og i tillegg gjennomføring av 
prospektive kliniske studier. Samarbeid mellom sykehus, universitet og høgskoler er dermed 
et premiss for å kunne utnytte det betydelige forskningspotensiale som ligger i etableringen 
av regionale protonanlegg.  
 
Internasjonalt er det gjennomført en rekke studier innen protonterapi, særlig de siste årene. 
Det er imidlertid mye gjenstående forskningsarbeid knyttet til denne terapiformen. Ikke 
minst er det gjennomført få randomiserte studier. For annen partikkelterapi som f.eks. 
karbonbehandling, er det totalt sett gjennomført få studier. Det er svært viktig å forske 
videre på de mulighetene som proton og annen partikkelterapi gir.  
 
Norge skal forplikte seg til å delta i denne forskningen. Målsetningene er å oppnå bedre 
svulstkontroll, bedret overlevelse og betydelig mindre langtidsbivirkninger. På grunnlag av 
regjeringens beslutning i 2013 om å etablere protonsentre i Norge må forskning omkring 
partikkelterapi prioriteres. 
 

7.1. Klinisk partikkelterapiforskning 
 
Norge har sammen med Norden spesielle forutsetninger med sine ”oversiktlige” 
befolkninger, entydige identitetskoder, liknende helseordninger og kreftregistrene mulighet 
for å etablere og gjennomføre langtidsoppfølgingsstudier.  Det bør derfor etableres et 
forpliktende forskningssamarbeid internt i Norge og mellom de nordiske landene. 
 
De siste årene har Norge satset tungt på teknologisk avansert utstyr innen molekylære 
analyser slik som gensekvenseringsteknologi, og det er bygget opp nasjonale nettverk og 
plattformer for moderne molekylærbasert diagnostikk. Dette kan danne utgangspunkt for 
mer persontilpasset medikamentell behandling. Forskningsmiljøet i Norge er derfor særlig 
kvalifisert til å drive translasjonsforskning på dette området med spesialanalyser bl.a. av 
vevsprøver tatt før og etter partikkelstråling. I den forbindelse er det også behov for 
kartlegging av stråleeffekter på cellelinjer og eksperimentelle svulstmodeller i forsøksdyr  
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(se nedenfor). Her vil de eksperimentelle visualiseringsteknikkene kunne benyttes i samspill 
med de kliniske analysene. 
 
Etablering av regionale protonsentre kan bidra til å løfte norsk stråleterapiforskning til 
frontlinjen internasjonalt, også når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon.  
 
Prospektive studier  
 
• Alle norske pasienter skal enten inkluderes i kvalitetsstudier eller delta i prospektive 

forskningsprotokoller (oftest fase II studier). Hensikten er å kartlegge 
behandlingseffekter i form av lokal tumorkontroll, overlevelse, og bivirkninger med 
oppfølging over lang tid (mer enn 20 år). 

• Studier av barn og unge bør ha spesiell oppmerksomhet og bør alltid være 
multisenterbaserte. 

• I noen få tilfeller med større pasientgrunnlag utføre fase III studier mot 
fotonbehandling 

• Studier m.h.t. å avklare indikasjonsområdet for partikkelterapi 
• Studier som kombinerer bruk av foton- og partikkelbehandling 
• Studier som kombinerer partikkelstråling med kjemoterapi 
• Kost-nytte analyser.  
 
Nasjonalt arbeid for å danne grunnlag for kliniske studier 
 
Det er mangel på gode kliniske studier for å vurdere langtidseffektene av fotonterapi 
sammenlignet med protonterapi. Slike studier vil være viktig for å forstå i hvor stor grad lave 
til intermediære stråledoser (typisk for moderne fotonteknikker som IMRT og VMAT) gir 
friskvevseffekter flere år etter behandling. 
  
I Nederland er det utarbeidet en metode for å gjøre vurderinger av hvilke pasienter som bør 
få tilbud om protonbehandling, uten at man må gjennomføre et stort antall kliniske studier. 
Det sies samtidig at der det er mulig å gjennomføre gode studier (bl.a. doseeskalerings-
studier med protonterapi), bør dette gjennomføres. Metoden, som er publisert av 
Langendijk et al.23, går ut på å systematisk generere gode doseplaner for utvalgte 
diagnosegrupper med beste mulige teknologi for fotoner og protoner. På grunnlag av 
doseplanene beregnes deretter sannsynligheten for normalvevsskade (Normal Tissue 
Complication Probability, NTCP). Hvis protonbehandling, sammenlignet med 
fotonbehandling, gir lavere sannsynlighet for normalvevsskade enn en definert terskel, for 
eksempel 10 %, vil pasienten selekteres til protonterapi. 
 
Denne metodikken er en systematisk metode for å vurdere forskjeller i sannsynlighet for 
normalvevsskade, noe som vil kunne gi gode indikasjoner på hvilke pasienter som vil ha 
størst nytte av å få protonterapi sammenlignet med fotonterapi. 
 
I Nederland ble det satt i gang et arbeid i forkant av etableringen av protonterapi for å finne 
de pasientene som ville blitt selektert til protonbehandling dersom tilbudet allerede var 
etablert i landet. På denne måten dannes det et historisk referansegrunnlag for senere 
                                                           
23

 Radiother Oncol, 107 (2013) 267-273 
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oppfølgingsstudier, som skal gjøres i etterkant av etablering av protonterapi i Nederland. 
Denne type analyse ligger til grunn for at den nederlandske gruppen estimerte at 17 % av de 
som i dag får fotonbehandling i vil kunne ha bedre nytte av protonbehandling i fremtiden. 

7.2. Strålebiologisk forskning 
 
Det er kjent at partikkelstråling kan være mer virkningsfull, og gi større effekter i celler og 
vev sammenliknet med fotoner. Litteraturen viser imidlertid store variasjoner i estimatene 
på hvor effektiv partikkelstråling er. Selv om protoner synes å være omtrent like 
virkningsfulle som fotoner, er det en kontrovers rundt den effektfaktoren som benyttes 
klinisk for å regne seg fra fysisk til biologisk vektet dose. Dette skyldes blant annet at 
effektiviteten avhenger av system (celler, forsøksdyr, pasienter) og biologisk endepunkt 
(celleoverlevelse, tumorkontroll, normalvevsskade). Likevel er det ikke en entydig forståelse 
av slike strålingseffekter, og vi trenger mer kunnskap for å videreutvikle partikkelterapi. 
Spesielt gjelder dette nye fraksjoneringsmønstre og estimater av effekter i tumor og 
normalvev. En del av den biologiske forskningen som kan gjennomføres ved et protonsenter 
vil kartlegge hvordan stråling virker på cellene i pasienter og forsøksdyr og vil relatere seg til 
følgende: 
 
• Observere molekylære endringer i kreftceller og normale celler etter 

partikkelbestråling. Studere hvordan samspillet mellom stråling og andre indre og 
ytre faktorer påvirker strålefølsomheten til celler  

• Kartlegge forholdet mellom stråleresponsen til normale celler og kreftceller  
• Studere cellulære reparasjonsmekanismer etter bestråling med partikler 
• Undersøke hvordan celler kan endres til å bli kreftceller som følge av bestråling  
• Benytte medisinsk avbildning slik som PET og MR for å studere effekter i forsøksdyr 

og pasienter 
• Finne nye biomarkører gjennom kliniske studier 
 

 
Det er i Norge i dag en betydelig forskningsaktivitet innen både strålebiologi (primært basert 
på konvensjonell fotonbehandling) og generell tumorbiologi. I den videre planleggingen av 
regionale partikkelterapisentre vil det være avgjørende å involvere disse miljøer, både for å 
øke vår biologiske forståelse av stråleterapi med protoner og andre partikler, og sikre 
optimal vitenskapelig utnyttelse av sentrene. 
 

7.3. Fysikk/teknologisk forskning 

 
Fysikk- og teknologiutvikling representerer en betydelig del av fundamentet for 
optimalisering av stråleterapi. Medisinsk fysikk er avgjørende i oppbygging av kompetanse 
og effektivt bruk av partikkelterapi.   
 
Protonterapi er en ”mindre moden teknologi” enn tradisjonell stråleterapi ved bruk av 
fotoner, og man forventer en fortsatt rask utvikling i årene som kommer. Det er derfor svært 
viktig at fysikkmiljøene ved de regionale protonsentrene settes i stand til å ta del i denne 
utviklingen. Et nært samarbeid mellom de akademiske og kliniske fysikkmiljøene, både innen 
stråleterapi og bildediagnostikk, er avgjørende for å lykkes med dette. Det anbefales å: 
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etablere en akademisk fysikerstilling ved hvert protonsenter. Dette kan f.eks. løses gjennom 
delte stillinger mellom sykehus og universitet. 
 
Det er et bredt spekter av problemstillinger som kan studeres innen fysikk/teknologi, fra det 
basale til det anvendte, fra utstyrskomponenter til programvare. Hva det enkelte proton-
senter velger å fokusere på vil variere ut fra lokal kompetanse og interessefelt, og gjennom 
en nasjonal overbygning vil man kunne utfylle hverandre.  
 
Aktuelle problemstillinger innen forskning inkluderer: 
• Presisjon og optimalisering av behandling 
• Bruk av sammenlignende doseplaner for endelig valg av stråleterapikvalitet (protoner 

eller fotoner) 
• Kvalitetssikring av dosering 
• Partikkelfysikk – fundamental energiavsetning i vev 
• Matematiske modeller for estimater av effekter i tumor og normalvev 

        Akselerator og detektorutvikling 
 
Det norske partikkelmiljøet må fortsette med å orientere seg om og også arbeide med 
tyngre ioner, selv om det i første omgang ikke skal etableres et karbonanlegg i Norge. De 
data som foreligger særlig fra Japan gir grunn til å tro at noen pasienter vil ha større effekt av 
denne behandlingen enn av protoner, basert på den høyere strålebiologiske effekten. Det er 
sannsynlig at norske pasienter vil kunne profitere på karbonbehandling og det er allerede 
sendt pasienter til slik behandling i 2014. Derfor må partikkelmiljøet i Norge holde seg 
orientert, delta i forskningsutviklingen av denne behandlingsformen med lengre opphold ved 
karbonanlegg, og bidra i forberedelse av et slikt anlegg i Norge i fremtiden. 
 

7.4. Nasjonalt og nordisk forskningssamarbeid  
 
I forbindelse med satsningen på regionale protonanlegg vil det være tjenlig å ha et utstrakt 
forskningssamarbeid mellom de regionale anleggene, men også med andre nordiske land.  
En kan se for seg følgende ulike initiativ og muligheter:  
 
1. I tråd med delmål 3 og 4 bør det opprettes et nasjonalt 

kvalitetsregister/forskningsregister i samarbeid med Kreftregistrert, som skal inkludere 
alle pasienter som har gjennomgått partikkelbehandling. Dette vil være et avgjørende 
bidrag i å legge til rette for kliniske forskningsprosjekter.  
 

2. Etablering av ”Norwegian Particle Consortium for Research”, som et nettverk som kan 
samle den nasjonale forskningsaktiviteten i Norge omkring klinikk, strålebiologi og 
strålingsfysikk. Dette vil inkludere de relevante kliniske miljøene som skal etablere en 
nasjonal kompetansegruppe innenfor protonbehandling og klinisk forskning. Disse må 
arbeide i tett kontakt med forskergrupper med fokus på protonstråling innenfor 
strålebiologi og strålefysikk, og også inkludere andre områder innen medisin som 
patologi og radiologi. Det er viktig at universitetene også får en sentral plass i denne 
forskningsaktiviteten. 
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3. Det må videre etableres et godt samarbeid med de nasjonale kreftgruppene som Norsk 
brystkreftgruppe, Norsk sarkomgruppe etc. mht. etablering av indikasjoner for 
protonbehandling for de respektive kreftdiagnosene, samt forslag til forskning som 
bidrar til økt evidens og kunnskap om bruk av protoner. Det skal legges til rette for 
pasientmedvirkning i forskningsaktiviteten. 

 
4. Det er viktig at det opprettes forskningsrom ved partikkelsentrene for å kunne drive 

radiobiologisk- og strålefysikkforskning. Det må derfor arbeides for etablering av minst 
ett forskningsrom ved ett eller flere regionale sentra. Forskningsrommet(ne) må kunne 
benyttes av alle som er medlem av Norwegian Particle Consortium for Research.  

 
5. Det må også arbeides for å sikre finansiering til protonforskning, gjennom eksterne 

forskningsmidler og evt. industrisamarbeid, samt via tilskudd fra rammene ved RHF, 
universitetssykehusene og universitetene.  

 
6. Ett eller flere norske senter med utvidede muligheter for forskning og utvikling, forventes 

å bli en meget attraktiv partner for internasjonalt forskningssamarbeid. Det er etablert et 
senter i Uppsala (Skandionkliniken), og ett er under etablering i Aarhus. En kan derfor se 
for seg et nordisk samarbeid som vil ha et pasientgrunnlag på 20 millioner mennesker.  
Muligheten for nordiske studier med gode problemstillinger og design er derfor 
betydelig. Det er lang og god erfaring med nordiske samarbeidsgrupper om ulike 
kreftgrupper, slik som Nordisk lymfomgruppe, Skandinavisk sarkomgruppe m.fl.. Dette vil 
også styrke muligheten for nordiske kliniske studier med høyt evidensnivå. I tillegg vil 
selvsagt også forskningssamarbeid med de andre europeiske partikkelanleggene være av 
stor interesse. 
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8. Bygg og utstyr  
 

8.1. Utbredelse av partikkelterapi 
 

Per mai 2014 er det 47 partikkelterapisentre i klinisk drift på verdensbasis (www.ptcog.ch), 
og dette tallet vokser hurtig.  Innen utgangen av 2016 er det planlagt at ytterligere 26 sentre 
skal være i klinisk drift, noen av disse er utvidelse av allerede eksisterende anlegg. I tillegg er 
flere prosjekter under planlegging med oppstart snarlig etter 2016. Herunder planlegger 
Danmark ett senter, Storbritannia to sentre og Nederland fire sentre. 

Tradisjonelt har det vært bygget kliniske protonsentre med 2, 3, 4 og 5 behandlingsrom 
(med eller uten gantry). Utviklingen det siste året har vært at det kommer noen sentre i 
klinisk drift med kun ett behandlingsrom med gantry. Dette tilbys og leveres fra flere 
leverandører, og mange av de nye anleggene som kommer de nærmeste årene er slike 
mindre anlegg. En leverandør har for eksempel 20 navngitte kunder som har bestilt ett 
behandlingsrom i tilknytning til eksisterende stråleterapifasiliteter. Noen sentre bygges også 
med to bunkere, der den tomme bunkeren kan fylles med et ekstra gantry ved senere 
behov. Generelt sett er det et økt innslag av mindre anlegg til lavere priser enn tidligere.  

Figur 8.1 Viser eksisterende og planlagte partikkelterapianlegg innen 2016 på verdensbasis. 

 

Ved utgangen av 2013 var det på verdensbasis behandlet 122 449 pasienter med 
partikkelterapi, hvorav 105 743 pasienter ble behandlet med protonterapi. Mesteparten av 
de resterende har fått behandling med karbonterapi (Kilde: http://ptcog.web.psi.ch).  

http://ptcog.web.psi.ch/
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8.2. Beskrivelse av prinsipper i konstruksjon av anlegg 

 

Prinsipielt består et anlegg for partikkelterapi av hovedkomponentene: 

1) Bygg: med spesielle krav til skjerming for de deler av bygget som rommer maskiner 
for generering og akselerasjon av partikler, stråletransport og strålebehandlings- 
aktivitet. Denne skjermingen vil normalt bestå av metertykk betong. Planløsning for 
et anlegg for partikkelterapi vil være avhengig av disponibel tomt, nærhet til andre 
nødvendige funksjoner for diagnostikk og kreftbehandling og størrelsen av anlegget. 
Størrelsen beror på antallet- og type behandlingsrom, hvilken partikkelakselerator 
som velges, hvordan forskning og utvikling planlegges inn i anlegget og hvilket 
diagnostisk utstyr man plasserer i anlegget.   
 

2) Ionekilde: som inneholder grunnstoffet man lager ioner fra. Man har eksempelvis at 
hydrogengass anvendes for lage protoner og karbondioksyd anvendes for produksjon 
av karbonioner ved karbonterapi. 
 

3) Akselerator: for økning av energien til de partiklene (ionene) man arbeider med.  
Her er det to hovedtyper:  
A) Syklotroner, som er mest vanlig for protonanlegg (alternativ 1).  
B) Synkrotroner, som er mest vanlig for kombinasjonsanlegg hvor man anvender 
både protoner og tyngre (karbon) ioner (alternativ 2). For synkrotroner må man pre-
akselerere de partikler man anvender i forkant av akseleratoren. Dette gjøres med en 
lineærakselerator. Det er generelt slik at èn akselerator leverer stråling til alle 
behandlingsrommene i et anlegg for partikkelterapi. Med unntak av kompakte 
ettromsanlegg der det er en strålekilde per rom. 
 

4) Energi utvelgelsessystem: for finjustering av partikkelenergien for å få optimal 
tilpasning av energifordelingen i henhold til den enkelte pasients individuelle 
behandlingsplan. Dette systemet er vanligvis plassert mellom akseleratoren og 
behandlingsrommene et stykke unna pasientene på grunn av produksjon av uønsket 
stråling, blant annet nøytronstråling. 
 

5) Stråletransportsystem: strålelinjer for distribusjon av akselererte og energijusterte 
partikler mellom akselerator og behandlingsrommene. Består av rør (holdt under 
vakuum) og en rekke magneter for stråleavbøyning og strålefokusering. 
 

6) Strålehode («beam nozzle»): ved utløpet av strålelinjen er det en kompleks 
stråleanordning (kalt hode) for forming og kontroll av behandlingsfeltet. 
 

7) System for styring av stråling: hvordan man styrer bestrålingen inn i pasienten, 
plassert i strålehodet, avhengig av bestrålingsteknikk.  
Her er det to hovedteknikker: 
A) Aktiv bestråling (aktiv skanning), hvor partikkelstrålen styres med magneter slik at 

hele svulsten bestråles ved at en relativt tynn partikkelstråle forflyttes over 
svulsten og ved at man endrer energien slik at man lagvis og punktvis dekker hele 
svulsten med ønsket dose. Dette fordrer et komplekst system med magneter like 
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ved utløpet av strålelinjen. Teknikken er under kraftig utvikling og den er lovende 
med tanke på å unngå produksjon av nøytroner ved behandling. Stadig flere 
anlegg anvender aktiv skanning. 

B) Passiv bestråling (passiv skanning), en spredningsteknikk, hvor man bestråler hele 
svulsten samtidig. Strålefeltet blir først spredt ut og utvidet til en størrelse som 
dekker hele bestrålingsområdet i pasienten. Dette feltet må deretter innsnevres 
ved å anvende bly- og tungmetallblokker til å forme det strålefeltet som 
pasienten behandles med. Teknikken produserer uønsket nøytronstråling nær 
pasienten. Den passive teknikk gir til gjengjeld en mer forutsigbar dose ved 
pasientbevegelser under bestråling enn den aktive teknikken. 
 

8) Gantry: for å kunne rotere strålehodet rundt pasienten og kunne bestråle pasienten 
fra flere retninger, anvendes et såkalt gantry. Dette er i motsetning til en stasjonær 
vertikal eller horisontal strålelinje, hvor man har mindre valgmuligheter for 
strålebehandlingen. Ved anvendelse av et gantry, vil den avsluttende del av 
strålelinjen og strålehodet, med fokuseringsmagneter og annet utstyr, plasseres i en 
egen modul som kan rotere 360° rundt pasienten. 

 

9) Kontroll-system: som anvendes for å styre og kontrollere partikkelstrålene. 
 

10) Kvalitetskontroll-system: for kontroll og verifikasjon av strålelinjenes beskaffenhet 
og kontroll, kalibrering og verifikasjon av de fysikalske egenskaper til 
partikkelstrålene, herunder målinger av dosefordelinger og doseintensitet. 
 

11) Behandlingsbord: som pasienten ligger på. Bordet vil ofte være kontrollert av en 
robot og er utstyrt for meget presis posisjonering. Det vil være utstyrt for fiksering av 
pasienten i behandlingsposisjonen. 
 

12) Diagnostisk utstyr i behandlingsrommet for verifikasjon av riktig posisjon for 
pasienten i behandlingssituasjon. 
 

13) Diagnostiske skannere utenfor behandlingsrommet, CT, MR, PET-CT for diagnostiske 
undersøkelser av pasientene som behandles ved anlegget. 

 

8.3.  Nærmere beskrivelse av anlegg 
 
Små og kompakte protonterapianlegg 

Begrepet ”kompakte anlegg” har gjennom den senere utviklingen i protonterapimarkedet 
blitt tatt inn av de fleste leverandører som en betegnelse på et anlegg som er mindre i 
dimensjon enn tradisjonelle anlegg. Superledende magnetteknologi er i ferd med å flytte 
grensene for hvor kompakte partikkelanlegg kan bli. Avbøyningsradius for de høyenergetiske 
partikler er avgjørende for dimensjoneringen av både akseleratoren, nødvendige arealer for 
strålelinjen og størrelsen på behandlingsrommet, særlig der det er et roterbart strålehode 
(gantry). Fra tidligere å ha et fokus på maskinrelaterte forhold og strålens kvaliteter, er  
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optimalisering av en hurtig, presis og verifiserbar stråledose på rett sted i pasienten det som 
vektlegges. Leverandørene arbeider parallelt med forbedring av akseleratoren, strålegangen, 
behandlingsrommets utforming, robotstyrt pasientbord og avbildningsutstyr for å 
kontrollere pasientposisjon og kontrollere absorbert stråledose. Nyere anlegg har endret på 
den tradisjonelle plasseringen av komponentene i anlegget (syklotronen festet på gantry, 
eller syklotronen i underetasjen), eller ved komprimering av konstruksjonene ved bruk av 
superledende teknologi. 
 
Målet for leverandørene er å erstatte fotonlineærakseleratorer (linac) i sykehus innenfor 
eksisterende bygningsmasse. De første anlegg for protonbehandling med akseleratoren på 
gantry ble ferdigstilt i 2013, og behandling er påbegynt i slike ”ettromsløsninger”. Alternativt 
er vertikalt stilte anlegg utviklet i Japan. Akseleratoren ligger under bakken, tekniske rom 
over og med behandlingsrommet øverst. Dette bidrar til å redusere arealet av bakkeflate, 
som er nødvendig for å plassere anlegget innenfor et sykehusområde. 
 
Mens noen leverandører vil utnytte superledende magneter i sitt konsept, arbeider andre 
med eksisterende magnetteknologi, ved optimal ”pakking”, vridning og posisjonering av 
utstyret i behandlingshodet og har allerede oppnådd betydelig plassbesparelse. 
 
Vi har forsøkt å unngå bruk av begrepet ”kompakte anlegg” i denne rapporten, da de ulike 
leverandørene mener ulikt med dette begrepet. Det velges å benytte begrepet små anlegg, 
da dette er en samlebetegnelse på alle de minste installasjonene de ulike leverandørene 
tilbyr. Det finnes ulike teknologiske løsninger for slike små anlegg, og de ulike leverandørene 
har alle sine styrker og svakheter for valgt løsning. Felles for disse er at alle kan realiseres 
som ettromsløsninger, og kan bygges i tilknytning til eksisterende stråleterapifasiliteter – 
uten for store arealkrav til tomt. 
 
I det videre vises det eksempler på ulike løsninger for mindre protonanlegg. 
 
Figur 8.2.  Eksempel fra Mevion Medical systems, USA 

       
Eksemplet ovenfor viser protonanlegg som består av enkeltrom med akselerator påmontert 
et 360° roterbart gantry. Hvert behandlingsrom har i denne løsningen en egen akselerator. 
Ved en slik løsning unngår man at flere behandlingsrom må dele på stråle fra samme 
akselerator.  
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Figur 8.3. Eksempel fra ProNova 

 
 
I illustrasjonen ovenfor er superledende magneter festet på gantry, som er redusert i 
størrelse og vekt.  
 
Figur 8.4. Eksempel fra Mitsubishi Electric Corporation, Japan 

 
 
Denne illustrasjonen viser ettromsløsning med gantry bygget over flere plan. 
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Figur8.5. Eksempel fra IBA 

 
 

Figur 8.5 viser et eksempel med et gantry og en fixed beam og strålekilde i underetasje. 

 

8.4 Utvikling av adaptiv stråleterapi for partikkelbehandling, 

intensitetsmodulert protonterapi (IMPT) og mer presis bestråling av 

bevegelige mål 

Adaptiv strålebehandling tar hensyn til bevegelser som kan skje i pasientens indre i løpet av 

en strålebehandlingsserie. Både svulsten, organet den sitter i og normalvevet omkring kan 

endre posisjon fra opprinnelig innstilte strålefelt/godkjent doseplan for stråleterapi. 

Tilpasning av doseplanen til behandlingsdagens svulstgeometri krever tilgjengelighet av 

avbildningsutstyr og analyseverktøy i ”der og da” situasjonen. Dette krever en dynamisk 

daglig endring av doseplanen og derved doseavlevering fra dag til dag. 

Det er fortsatt større usikkerhet i fordeling av dosefordeling av protonstrålen i vev enn for 

fotonstråler.  Utvikling av proton radiografi og snittavbildning (tomografi) med protoner vil 

bidra til å redusere denne usikkerheten, og gi en sikrere dosefordeling i vevet når ulike 

protonfelts doseplaner legges sammen i en felles intensitetsmodulert doseplan (IMPT).  

Det foregår en omfattende utvikling av ”pencil beam scanning” for tiden og det forventes en 

økning i hastigheten i avgivelse av stråledosen med denne teknikken i fremtiden. I tillegg til å 

kunne forkorte behandlingstiden per pasient, åpner dette for gjentatt bestråling i samme 

punkt ved en gitt behandling, noe som reduserer feilkilden som følge av tilfeldige avvik. 

Bedre dynamisk avbildning av bevegelige mål i kroppen gir muligheten til mer presis 

doseavlevering enn i dag. Disse forhold illustrerer hvor nøye sammenheng det er mellom 

utviklingen av stråleutstyret og tilgjengelighet av tilleggsutstyr til avbildning og 

doseplanering for å utnytte protonstrålenes potensiale i fremtiden. 
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8.5. Særlige krav til installasjon, drift og vedlikehold 

 

Bygging 

Bygging av protonanlegg krever mest sannsynlig en endring i eksisterende reguleringsplaner.  

Tiltaket er også så stort at det kan utløse behov for konsekvensutredning. Dette er prosesser 

som tar tid og kommunen vil trolig kreve en detaljert reguleringsplan, dvs. at bygningenes 

areal og høyde må beskrives relativt inngående. 

Nødvendige «støttearealer» som pasienthotell, behandlingsarealer, kontor- og 
verkstedsarealer, samt undervisningsarealer må inngå i den total arealoppstillingen. 

Før planen endelig kan utarbeides må det være tatt stilling til valg av system (type anlegg) og 
beslutning hva gjelder antall av behandlingsrom. Videre må det før det kan utarbeides 
volumer for øvrige areal, utarbeides et relativt nøyaktig romprogram.  Det bør også foreligge 
planer for en eventuell fremtidig utvidelse av anlegget. 

Kravene til detaljering må avklares via innledende samtaler med den aktuelle kommune, og 
det må trolig foregå parallelle prosesser når det gjelder regulering og innkjøp av utstyr. 

Byggets utforming vil i stor, men varierende grad avhenge av aktuell leverandør.  Ved valg av 
enkelte små anlegg vil romutformingen måtte tilpasses eksakt iht. leverandørens krav.  Ved 
andre leverandører kan utformingen av bygget i noen grad være leverandøruavhengig, selv 
om dette trolig er lite optimalt med tanke på bruk av bygningsmaterialer og etterfølgende 
kostnader til tilpasninger.  Det er derfor å anbefale at selve det bygningsmessige 
planarbeidet utarbeides som en konsekvens av valgt leverandør, og i tett samarbeid med 
denne leverandøren. 

Avhengig av tentativ utforming vil det være tenkbart å etablere støttefunksjoner på et 
tidligere tidspunkt. 

Særlige utfordringer i forbindelse med byggingen vil bla. være: 

- Inntransport av tunge og store enheter, maks 38 m. lengde og 43 tonn.  Dette gjelder 
for det meste små anlegg der hovedkomponentene leveres som en enhet.  

- Generell tilkomst for materialer, massetransport. 

- Store konstruksjoner i alminnelighet. 

Når det gjelder utførende entreprenører og konstruksjoner for øvrig, vil dette være stort og 
voluminøst, men håndterbart. 

Det faktum at utstyr bør velges før bygg representerer en tidsmessig utfordring. 

En annen utfordring er at valg av leverandør og teknologi vil måtte skje flere år før utstyret 
tas i bruk.  I mellomtiden kan det ha kommet andre aktører som har bedre utstyr med 
bedre/andre funksjoner, og valgte leverandør kan selv ha utviklet løsninger som fremstår 
som mer attraktive. Dette er løsninger som ikke vil være priset på forhånd med de 
utfordringer dette gir. Det er også å forvente at det gjennom utstyrets levetid vil være en 



 

67 
 

interessant produktutvikling som dels vil kunne være leverandøravhengig og som ikke vil 
være priset på forhånd. 
 

Utfordringer i drift 

Utstyret krever ulik grad av teknisk drift. Dette er til dels svært leverandøravhengig, fordi de 
ulike leverandørene også stiller ulike krav til i hvilken grad og hvor lenge de selv skal forestå 
nødvendig vedlikehold av anlegget.   

Det må imidlertid påregnes vedlikehold og testing av utstyr etter brukstid og før utstyret tas i 
bruk neste dag, noe som vil være aktivitet på «ugunstige» tider av døgnet.  

For brukere av utstyret vil det være gunstig å gjøre seg leverandøruavhengig på et eller 
annet tidspunkt. 

Det er også en risiko at leverandører vil kunne opphøre i utstyrets levetid.  En 
risikoreduserende aktivitet vil derfor være å velge leverandører som har et visst volum eller 
baserer seg på standard industrikomponenter.   

De ulike utstyrsenhetene vil ha sterkt varierende levetid, både teknisk og funksjonelt. En 
syklotron vil mekanisk sett ha en meget lang levetid, det samme vil et gantry.  Det vil være 
de bevegelige delene som har kortere levetid, men som etter all sannsynlighet vil kunne 
skiftes ut.   

 

8.6. Byggetider 
 

Prosjektet er av en slik art at det neppe er den faktiske byggetiden for et partikkelanlegg som 
er den mest tidskritiske faktoren. Det vises til en typisk byggetid, inklusiv installering av 
utstyret, på ca. 30- 40 mnd. gitt at alle beslutninger er truffet.  Det gjelder beslutninger av 
finansiell art så vel som formaliteter tilknyttet en byggesak, interne så vel som eksterne 
beslutningsprosesser.  Vanligvis er det like stort tidsforbruk for det å etablere 
bygningskroppen som å installere utstyret. Et usikkerhetsmoment er i hvilken grad 
myndighetsgodkjenning vil medføre en forlengelse av byggetiden. 

Det må i tillegg forventes en planleggingstid på minimum et år etter at tomtevalg er foretatt. 

Tidshorisonten for ferdig prosjekt vil bl.a. avhenge av tomtevalg og omfang av ulike typer 
myndighetsgodkjenninger for prosjektet, f.eks. regulering, godkjenning etc. Videre vil det 
måtte diskuteres ulike anskaffelsesmodeller som kan gi endrede byggetider. 
 
I det videre må det også diskuteres når en eventuell kontrahering av leverandør skal finne 
sted. Det antas at utstyret er dimensjonerende for bygget og leverandøravhengig. 
Tid for testing av anlegget er ikke klarlagt. Variasjon i byggetid kommer som en funksjon av 
anleggets størrelse, herunder omfang av støttearealer.  
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8.7 Utfordringer – risikovurdering 
 

Følgende risikoelement er identifisert ved etablering av regionale protonanlegg: 

- Teknologi under utvikling preger småanleggene 
- Relativt få leverandører på verdensbasis 
- Får sterke bindinger til valgte leverandør 
- Personellressurser med spisskompetanse innenfor fagområdene 
- Oppstartskostnader, herunder også personalkostnader i oppstartsfase 
- Type bestråling har betydning for bl.a. nøytronstråling og grad av skjerming 

 
Risikoreduserende element: 

- Økende antall anlegg på verdensbasis, teknologien blir mer alminnelig og tenderer 
muligens på sikt mot teknologi som for dagens strålebehandling, bare med større 
dimensjoner på anlegg 

- Økende konkurranse som en funksjon av økende antall anlegg 
- Muligens en økende tendens til bruk av standard industrikomponenter 

 

 

  



 

69 
 

9. Økonomiske konsekvenser for investering og drift  
 

Det er de økonomiske konsekvensene ved å etablere regionale protonanlegg, som i 

hovedsak blir behandlet i dette kapitlet. Vi vil spesielt se nærmere på kompaktanleggene 

(heretter kalt småanlegg), som gjerne består av ett- eller toromsløsninger. Estimater for en 

tre-roms løsning vil vi imidlertid også ta med, da dette kan bli aktuelt for Oslo 

Universitetssykehus.  

Alle kalkyler baserer seg på informasjon som er innhentet fra ulike leverandører og ulike 

typer anlegg som er i drift eller under oppføring i hhv. Japan, Tyskland, Østerrike og USA.  

Det er også innhentet informasjon fra prosjektene som pågår i Danmark og Sverige, samt  

fra litteraturen forøvrig.  

Erfaringsgrunnlaget som kostnadsestimatene bygger på er beheftet med en viss usikkerhet. 

Dette skyldes at det finnes relativt få småanlegg som er i drift per 2014, samt at det er visse 

utfordringer med å regne om til norsk kostnadsnivå uten å gå mer detaljert til verks. Vi anser 

likevel usikkerheten på kostnadsestimatene for å være innenfor det som er normalt i en 

idefaserapport.  

9.1 Alternativ 0 – dagens praksis, hvor Norge sender pasientene til utlandet 

for protonbehandling 

 

Dersom Norge velger å fortsette med dagens praksis, hvor pasientene sendes til utlandet for 

å få protonbehandling, vil det innebære en økende kostnad til slik behandling. Dette skyldes 

den forventede veksten i krefttilfellene fremover, som også vil medføre at regionene må 

utvide sin kapasitet for vanlig stråleterapi. 

Helsedirektoratet estimerer i brev til HOD at det i 2020 vil være behov for å sende ut ca.  

350-400 pasienter på landsbasis til protonbehandling i utlandet24. Med dagens prisnivå ligger 

gjennomsnittskostnaden på ca. kr 930 000,- pr utsendte pasient. Det betyr at i 2020 vil 

kostnaden til protonbehandling i utlandet tilsvare ca. kr 372 mill. på landsbasis. Hvordan 

prisutviklingen på slik behandling vil bli i fremtiden er vanskelig å spå, da det kan gå begge 

veier ift. tilbud og etterspørsel av slik behandling. I tillegg til kostnadene for utenlands-

behandlingen vil helseregionene også måtte utvide sin kapasitet knyttet til vanlig 

stråleterapi. 

 

 

                                                           
24

 Brev fra Helsedirektoratet til HOD av 10.04.2013 som omhandler administrasjon av pasientbehandling med 
protonterapi i utlandet 
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9.2 Investeringskostnader for etablering av regionale protonanlegg 

 

Teknologisk utvikling 

Siden forrige rapport «Planlegging av norsk senter for partikkelterapi» ble levert i juni 2013, 
har det vært innhentet noe mer informasjon omkring småanlegg som relativt nylig er 
kommet i drift, samt anlegg som er under oppføring. Det er, som tidligere beskrevet i 
rapporten, en helt klar trend i retning av mindre protonanlegg. Tilnærmet alle leverandører 
arbeider med å utvikle slike anlegg, og kostnadene for levering av slike anlegg vil 
sannsynligvis bli noe lavere jo flere som tilbyr dem. En stor fordel med de nye småanleggene 
er muligheten for at de kan integreres i universitetssykehusenes eksisterende 
stråleterapienheter på en helt annen måte enn hva de store anleggene kan. 
 
Investeringskostnad for ulike romløsninger 

Anslag for investeringskostnader til bygg og utstyr til et regionalt protonanlegg med ett, to 
eller tre behandlingsrom inkluderer følgende: 

 Bygg, anlegg og utstyr til ett senter med ett, to eller tre behandlingsrom.  
Det er også angitt et estimat på hva ett forskningsrom evt. vil beløpe seg til. 

 Normale pasient- og kontorfasiliteter jfr. vedlagte romprogram (vedlegg 9.1). 

 Utstyr og felles IKT-løsning for planlegging. 
 

Det gjøres oppmerksom på at investeringskostnadene for enkelte regioner kan variere i 
forhold til de estimatene som er beregnet under. Det avhenger blant annet av omfanget  
av støttetjenester som CT, MR og PET som må etableres mtp. et nytt senter, men også hvilke 
pasient- og kontorfasiliteter som evt. må bygges ut. Dette må sees i lys av eksisterende 
infrastruktur ved det enkelte sykehus. Det samme gjelder for kostnader knyttet til evt. 
utbygging av pasienthotell. De lokale beregningene vil fremgå av de ulike regionale 
idefaserapportene. 
 

Følgende er ikke tatt med i noen av estimatene som gjelder de ulike alternativene under: 

- Finansielle kostnader knyttet til byggelån mm. 
- Kostnader til kjøp og klargjøring av tomt og evt. særlig tilretteleggelse av infrastruktur 
- Pasienthotell 
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Figur 9.1 viser investeringskostnader for ulike romløsninger.  

Investeringskostnader for  
 

Ettromsløsning  Toromsløsning Treromsløsning 

Alle tall i mill. NOK25 inkl. mva:     

Bygg* 279  415 664 
Utstyr/maskiner 280  405 717 
Div. 
Forskningsrom inkl. utstyr 

30 
0 

 45 
50 

60 
50 

Total kostnad  
 
Kostnad pr behandlingsrom 

589 
 

589 

 915 
 

457,5 

1 491 
  

497 

*Støttearealene er estimert til 1 718 m
2
 for en ettromsløsning, 1 814 m

2
 for en toromsløsning og 2 400 m

2
 for en 

treromsløsning 
 
 
 

Som det fremgår av tabellen over er det lavere enhetskostnader pr. behandlingsrom dersom 
man etablerer to rom enn ett rom. Det skyldes i hovedsak at det er relativt like behov for 
infrastruktur til radiologiske støttetjenester, kontorer m.m. enten man etablerer seg med ett 
eller to behandlingsrom. Det er imidlertid et sprang opp til en treromsløsning. Et slikt anlegg 
vil - på grunn av sin størrelse - ikke like enkelt kunne integreres med eksisterende fasiliteter  
for stråleterapi, og dermed øker behovet for mer areal til infrastruktur og støttetjenester. 
 
Til sammenligning vil investeringskostnadene ved å investere i et ordinært stråleterapianlegg 
med 2 linac`er og to bunkere, beløpe seg til ca. kr 265 mill26. Det må i den sammenheng 
bemerkes at hverken areal eller utstyr til MR og PET er inkludert i disse tallene, samt at 
akselerator og gantry i et protonsenter forventes å ha dobbelt så lang levetid som en linac.  
Investeringskostnadene med kun å etablere en ny bunker og tilhørende linac i tilknytning til 
et eksisterende stråleterapisenter tilsvarer ca. 60-70 mill. kr. 
 

9.3  Andre investeringer 

 
Pasienthotell 

 
Et regionalt protonsenter må benytte seg av pasienthotell for mange av pasientene med lang 
reisevei, siden behandlingen ofte gis hver virkedag i ca. 1 måneds tid. Behovet for hotellrom 
vil selvsagt avhenge av antallet pasienter som skal behandles. Ved enkelte sykehus har man 
ledig kapasitet til å ta imot pasientene som skal til protonbehandling, mens andre sykehus vil 
ha behov for å utvide eksisterende hotellkapasitet. Det er derfor svært vanskelig å angi noe 
investeringsbehov knyttet til pasienthotell annet enn at hvert protonsenter må sikre seg 
tilgang til nok hotellkapasitet. 
 
Større forskningsstrukturer 
 

I investeringsbeløpene som er angitt over er det kun lagt inn et mindre forskningsrom ved  

                                                           
25

 Kroneverdi på 2014-nivå. 
26

 Bygger på estimater hentet fra rapporten «Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst av 
26.6.2014»  



 

72 
 

en to- og treromsløsning. Dersom det ønskes ytterligere arealer til forskningsformål, må 
dette komme i tillegg til de estimatene som er beregnet. Dette gjelder både for kontorer, 
utstyr og evt. forskningslaboratorium. Det vil være naturlig at Kunnskapsdepartementet evt. 
involveres i slike investeringer. 
 

9.4  Driftskostnader for regionale protonanlegg 

 
Driftskostnader knyttet til regionale protonsenter avhenger av en rekke valg. Under følger et 
grovt kostnadsoverslag for de tre ulike romalternativene. Estimatene tar utgangspunkt i at 
det behandles ca. 230 pasienter pr år pr behandlingsrom hvor hver pasient får 26 fraksjoner i 
snitt, og at det i gjennomsnitt tar 30 min. pr. fraksjon. Videre legges det til grunn at det skal 
være full drift i 230 dager pr år. Det tilsier at hvert behandlingsrom må nyttes til 
pasientbehandling i 13 timer pr. dag i snitt, og at man må ha en ordning med to skift. 
Sentrene vil ha drift alle virkedager i året (ca. 250 dager), men det er lagt opp til lavere 
aktivitet i ferie- og høytidsperioder.  
 
For å garantere oppetid på anlegget krever flere av leverandørene å ha eget driftspersonell 
fast stasjonert på stedet. Kostnader knyttet til dette er inkludert i egen serviceavtale som 
vises i oversikten under. 
 
Driftskostnader ved full drift Enkeltromsløsning    Toromsløsning Treromsløsning 

Alle tall i mill. NOK    
Personalkostnader

27
 22 40 60 

Vedlikehold, serviceavtale
28

  21 30 54 
Andre driftskostnader

29
 

Avskrivninger
30

 
7 

17 
12 
27 

20 
51 

Totalt pr anlegg   67 109 185 

    

Kostnad pr pasient 13 timers åpningstid  0,29 0,24 0,27 

 
 
Bakgrunnen for at kostnadene pr. pasient er høyere enn beregningene i forrige rapport, 
skyldes i hovedsak nyere erfaringstall. Disse viser at man ikke klarer å behandle så mange 
pasienter pr. behandlingsrom, som ulike prosjekter og sentre tidligere har forventet. For å 
være på den sikre siden er derfor kapasiteten per behandlingsrom redusert til 230 pasienter 
per år. 
 
Kostnadene per pasient for protonterapi er i en studie beregnet til å være opptil 3,2 ganger 
høyere enn ordinær stråleterapi31. Det er høyere enn våre estimater som er gjort i 
forbindelse med denne rapporten, hvor vi kommer frem til at protonterapi er ca. 2,5 ganger 
dyrere enn fotonterapi, og som samsvarer godt med det som hevdes i dagens internasjonale 

                                                           
27

 Er inkl. sos.kostnader og tar utgangspunkt i vedlagte bemanningsplaner jfr. vedlegg 9.2. 
28

 Vedlikehold og servicekostnader inkluderer servicepersonell fra leverandør og estimert til 7,5 % av utstyrskostnaden. 
29

 Inkluderer energikostnader. 
30

 Avskrivninger på bygg regnes ut fra en levetid på 46 år, akselerator og gantry har en levetid på 25 år, mens annet utstyr har en levetid på 

10 år. 
31 «How costly is particle therapy? Cost analysis of external beam radiotherapy with carbon-ions, protons and photons», Radiotherapy and 
Oncolgy 95 2010 
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marked Selv om protonterapi er en dyr behandling, er det imidlertid mange kreftpasienter 
som i dag får medikamentell behandling hvor kostnadene for kun medikamentene er på 
samme kostnadsnivå eller høyere enn protonbehandling. Enkelte kreftmedikamenter brukt i 
en palliativ situasjon vil til og med være minst dobbelt så dyre som en behandlings-serie med 
protonterapi per pasient.  
 
Følgende kostnader er ikke tatt med i estimatet for driftskostnader 

 Reise og opphold for pasienter når behandlingen foregår 

 Kostnader knyttet til forskning utover kliniske protokollstudier 

 Finansielle kostnader (rentekostnader) 

 Felleskostnader som administrasjon, vedlikehold av bygg, renhold, forsikring mm. 
 
Når det gjelder kostnader knyttet til reise og opphold for pasientene, er det vanskelig å 
estimere dette. Dette skyldes i hovedsak at det vil være forskjeller mellom de ulike 
regionene. Gjennomsnittlig kostnad for reise og opphold vil – for de pasientene det gjelder – 
nøkternt sett beløpe seg til 26 behandlingsdøgn, samt evt. 6-8 døgn med helgeopphold. 
Dersom man legger en døgnpris på ca. kr 800,- for full pensjon, samt reise på ca. kr 6 000,-  
i snitt, tilsvarer dette ca. kr 33 000,- pr. pasient som skal til behandling. 
 
Avskrivninger 
 

Når det gjelder årlige avskrivningskostnader vil avskrivningsprofilen for bygg og utstyr være 
ulik. I gjennomsnitt ligger levetiden for bygg på 46 år. Når det gjelder utstyr er dette 
variabelt, men i snitt er levetiden på medisinsk teknisk utstyr 10-11 år. Leverandørene er 
usikre mht. levetid for et protonanlegg, men antyder 25 år for de store komponentene. 
 

9.5  Finansiering og inntektsmodell 

 
Vanskelig å finansiere regionale protonanlegg 
Realisering av en gradvis regional oppbygging (alternativ 1) eller en tilnærmet samlet 
oppbygging av regionale protonanlegg innen 2022 (alternativ 2), avhenger av hvordan  
den enkelte region er eller settes i stand til å håndtere de stipulerte investerings- og  
driftskostnadene til protonterapi.  
 
Dagens finansieringsregime legger opp til at helseforetakene kan låne inntil 70 % av 
investeringskostnadene, og at den resterende delen må dekkes ved hjelp av foretakenes 
egenkapital. Investeringskostnadene i et protonanlegg er imidlertid såpass betydelige at selv  
en egenkapitaldekning på 30 % vil være vanskelig for helseforetakene. De fleste foretak har 
allerede mange andre høyt prioriterte byggeprosjekter innen en rekke områder i lang tid 
fremover. Det ansees derfor som vanskelig å etablere regionale protonanlegg (alternativ 1 
og 2), såfremt ikke de regionale helseforetak får tilført ekstraordinære investeringstilskudd 
til etablering av slike anlegg.  
 
Det samme anliggende gjør seg også gjeldende mht. store driftskostnader uavhengig av 
hvilket alternativ man velger. Som tidligere nevnt antas det at kostnadene for utenlands-
behandling (alternativ 0) vil beløpe seg til ca. kr 320 mill. for 400 pasienter når vi nærmer oss 
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år 202032. Det innebærer en betydelig økning i driftskostnadene i de enkelte helseregioner, 
som gjør at de regionale helseforetakene også bør få en økning i sine driftsbudsjetter for å 
kunne tilby protonbehandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Inntektsmodell  
En inntektsmodell for protonterapi bør: 
• Sikre at enhetene som leverer disse tjenestene får dekket kostnadene til tilbudet om 

protonterapi innenfor en akseptabel driftsrisiko. 
• Støtte opp under prinsippet om et likeverdig tjenestetilbud til befolkningen, og ikke gi 

insentiver til praksis som avviker fra dette. 
• Følge normal nasjonal praksis på området for finansiering av spesialisthelsetjenester. 
 
For å ivareta momentene som er nevnt over, foreslås følgende prinsipper for inntektsmodell: 
 
1. Protonterapi rammefinansieres fullt ut frem til man har et godt nok grunnlag for å 

utarbeide representative kostnadsvekter for behandlingstilbudet, og innføring av 
innsatsstyrt finansiering (ISF) for en slik tjeneste er innenfor det man kan betrakte som 
en normal driftsrisiko.  
 
Det vil si at man sannsynligvis bør ha en innføringsperiode på ca. 4 år med ramme-
finansiering, jfr. erfaringer fra andre sentre for protonterapi hva gjelder oppbygging av 
kompetanse og normal utnyttelse av behandlingskapasitet. I England vil man, etter hva vi 
erfarer, ha en rammefinansiert oppbyggingsfase på 7 år. Det kan stilles spørsmål ved 
hvordan man skal håndtere rammefinansiering i en oppbyggingsfase med evt. ulik 
tidspunkt for innfasing av tilbudet i de ulike regionene (alternativ 1). Pt. ser det imidlertid 
ut til at de fleste regionale sentrene vil etableres med 1-2 års mellomrom (alternativ 2), 
såfremt regionene settes økonomisk i stand til å gjennomføre investeringen. Med en 
innføringsperiode på ca. 4 år vil i så tilfelle alle kunne dekkes av ordningen. 
 

2. Når ISF innføres, må de særskilt høye kapitalkostnadene (avskrivninger) til protonterapi 
ivaretas av rammefinansieringen, det vil si en spesifisert tildeling i budsjettrammen for 
de universitetssykehusene som har dette tjenestetilbudet. 
  

3. Ordinær gjestepasientordning bør innføres for protonterapi fra det tidspunkt man 
innfører en ISF-ordning for protonterapi jfr. pkt. 1.   
 
Så lenge tjenestene er rammefinansiert fullt ut, vil en nasjonal koordinerende gruppe  
for protonterapi sikre befolkningen et likeverdig tjenestetilbud, basert på et felles 
indikasjonsgrunnlag. På en slik måte sørger vi for å utnytte og prioritere ressursene best 
mulig til en hver tid. 
 

4. Ved innføring av ISF for protonterapi må man følge det til enhver tids gjeldende  
ISF-regelverk, og man må sikre at en har tilstrekkelig god nok informasjon om 
kostnadsvektene for de ulike prosedyrene som gis. 
 

                                                           
32

 Antallet er estimert i brev fra Helsedirektoratet til HOD av 10.04.2013 
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9.6 Finansiering av forskningsaktivitet.  

 
Forskningsaktivitet tilknyttet protonterapi bør fortrinnsvis finansieres gjennom ordinære 
finansieringsordninger for forskning, enten via forskningsmidler fra det enkelte regionale 
eller lokale helseforetak, gjennom lokale utdanningsinstitusjoner, gaver fra private 
personer/organisasjoner eller gjennom eksterne søkbare midler.  

Investeringstilskudd til evt. større forskningsstrukturer for partikkelterapi kan komme fra 

ulike organer. Med tanke på den betydelige muligheten som knytter seg til forsknings-

aktivitet innenfor både medisin, biologi og fysikk, vil det imidlertid være naturlig at også 

Kunnskapsdepartementet bør delta i investering og drift av et slikt anlegg. 

 

I Aarhus i Danmark planlegges det til sammenligning en stor forskningsinnsats på i overkant 

av 41 mill. danske kroner pr år, når alle forskningsstillinger er fullt besatt ved det nasjonale 

senteret i 201933. 

 

 

 

  

                                                           
33

 The Danish National Center for Particle Radiotherapy 2012. 
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10. Mandat for konseptfasen- plan og videre prosess  
 

I følge tidligfaseveilederen skal mandat og plan for konseptfasen beskrives i idefasen.  

Konseptfasen bygger på idéfaserapporten. Forslagene til alternative løsninger fra idéfasen 
utredes i detalj i konseptfasen. Utredningene skal være tilstrekkelig detaljerte og 
omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ, samt dokumentere 
konsekvenser av de valg som gjøres.  

 

10.1 Mandat for konseptfasen 

 
I mandatet bør det derfor inngå: mål for konseptfasen, suksesskriterier; mål, forutsetninger 
og rammer for prosjektet; grunnlag for sammenligning av alternativer; kriterier for vurdering 
og valg; ressurser og plan for gjennomføring av konseptfasen. Plan for konseptfasen bør 
inneholde: hovedleveranser i konseptfasen, suksessfaktorer, organisering, roller/ansvar, 
forholdet mellom prosjekt- og driftsorganisasjon, aktiviteter og milepæler, tidsplan, 
ressursbehov og kostnader, vurdering og oppfølging av krav til bygningsvern, samt opplegg 
for styring og kvalitetssikring34.  

Tidligfaseveilederen er utviklet med tanke på planprosesser i enkeltprosjekter. Når det 
gjelder planprosesser på tvers av regioner og foretak, må det vurderes hvilke forhold som 
bør vurderes likt i ulike regionale eller lokale helseforetak, eller av kompetanse- og 
ressursmessige årsaker bør samordnes på et nasjonalt nivå.  

Etableringen av regionale protonanlegg vil ha mange likheter i en planprosess, samtidig som 
det er flere lokale forhold som ikke kan utredes i en nasjonal sammenheng.  Det er naturlig 
at bygg og tomtevalg foregår i en lokal prosess, som følge av lokale reguleringsplaner/ 
-prosesser. Derimot vil rom- og utstyrsprogram kunne være forhold som i større grad kan 
bygge på en felles nasjonal tilnærming. 

Den teknologiske utviklingen innen protonterapi skjer meget raskt. Det er derfor viktig at det 
ikke etableres nasjonale føringer som kan bli til hinder for å ta del i en slik utvikling. Dette 
gjelder særlig i forhold til større utstyrsanskaffelser, og må sees i sammenheng med at 
etablering av de ulike anleggene vil skje til litt ulik tid. Videre må det gjøres lokale 
tilpasninger både når det gjelder byggeprosjekt og driftsmodell, denne vil avhenge av og må 
tilpasses valgt løsning for selve anlegget. For idefaserapporter knyttet til etablering av 
protonanlegg i det enkelte helseforetak se del 2 i rapporten.   

Det er identifisert noen områder hvor det anses som både hensiktsmessig og viktig å ha en 
nasjonal felles tilnærming i konseptfasen på tvers av helseforetakene. Vi foreslår at en slik 
nasjonal overbygging bygger på en felles malstruktur for noen hovedområder i 
konseptfasen. Med felles mal menes det at samme type vurderinger bør ligge til grunn for 
planlegging i de ulike helseforetakene.  

                                                           
34

 Jfr. Tidligfaseveilederen s 16-17 
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En slik tilnærming vil sikre transparens, bidra til læring og kvalitetssikring i de enkelte 
planprosessene i foretakene, samtidig som det vil sikre nødvendig fleksibilitet der det er 
naturlig med lokal tilpasning.  

Når det gjelder mandat og innhold i konseptfasen for de lokale prosessene, må dette 
beskrives lokalt i det enkelte RHF. I tillegg til å følge tidligfaseveilederen må de lokale 
prosjektene bygge på de felles malene som er utviklet i planlegging av de regionale 
protonsentre jfr. oversikten under.  

Idefasearbeidet i de fire helseforetakene, som er vedlagt denne rapporten, bygger på en 
felles nasjonal tilnærming innen noen hovedområder. Disse hovedområdene er skissert 
nedenfor. Videre planlegging i konseptfasen vil også bygge på denne malstrukturen.  

 

Områder hvor det er formålstjenlig med felles tilnærming: 

1. Felles mal for beregning av pasientgrunnlag og organisering av pasientforløp 

- Estimering av hvor mange pasienter som bør få protonbehandling, og som danner 
grunnlag for hvor mange behandlingsrom og gantry som bør etableres. 

- Nasjonale føringer på hvordan forløpet for protonpasienter bør organiseres inntil det 
er etablert full kapasitetsdekning i alle regioner. 

2. Felles plan for kompetanseoppbygging  

- Etablering av kjernegrupper i hver helseregion for å sikre lik nasjonal kompetanse 
fram til etablering av protonanlegg i den enkelte region   
 

3. Felles mal for programmering av rom 

- Identifisering av hvilke typer rom og areal som er nødvendig i et protonanlegg, 
herunder identifisere hvilke drivere som genererer hvilke behov, f.eks. vil et gantry 
kreve en behovsnorm på x antall billedannende enheter.  

 

4. Felles mal for programmering av utstyr 

- Programmering av utstyr henger sammen med romprogrammering, men det er et 
krav om at det skal lages et overordnet utstyrsprogram. På dette nivået kan det 
eksempelvis sies noe om hvilke nasjonale føringer det skal være knyttet til ikt-utstyr 
og dose-planleggingsutstyr, herunder problemstillinger knyttet til personvern ved 
deling av pasientopplysninger på tvers.  Det bør også sies noe om hvilke 
billeddiagnostiske modaliteter og andre mindre utstyrsgrupper som bør være 
tilknyttet et regionalt protonsenter.  
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5. Felles mal for beregning av inntekter og kostnader  

- Budsjettberegninger knyttet til drift og investering bør bygge på erfaringstall og 
modeller fra andre land som har etablert eller er i ferd med å etablere protonanlegg. 
Slike beregninger antas det er mest hensiktsmessig å innhente på nasjonalt nivå. 
Felles vurdering av hva slags inntektsmodell (DRG), som bør benyttes. 
 

6. Felles mal for offentlige godkjenninger 

- Avklaring av hvilke godkjenninger som kreves for protonanlegg og hvilke direktiv slike 
anlegg favner inn under må skje i konseptfasen.  

 

10.2. Plan for konseptfasen 

 

Plan for konseptfasen vil i hovedsak måtte beskrives mer detaljert i de lokale planprosessene 
i det enkelte regionale/lokale helseforetak. Beskrivelse av plan for konseptfasen skal 
inneholde;  

- Plan for gjennomføring av konseptfasen 

- Plan for ressurser, organisering, aktiviteter og tid  

- Plan for kontrahering av leverandører til neste fase  

Det spesielle med planlegging av protonanlegg er at valg av leverandør må skje tidligere i 
planprosessen enn ved andre byggeprosjekt. Bakgrunnen for dette er at bygget som skal 
huse anlegget må tilpasses det valgte utstyret med tanke på stråleskjerming, dimensjonering 
av strålelinje etc. Disse forholdene vil være ulikt fra leverandør til leverandør. Planlegging av 
støtteareal kan følge vanlig prosess.    

Dersom flere helseforetak er synkronisert i oppstart av kontrahering av leverandør er dette 
som tidligere nevnt en prosess som kan skje i fellesskap. Flere land har benyttet seg av 
konkurransepreget dialog.  

I henhold til Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) er en slik metode velegnet for anskaffelser 
av denne type anlegg. 

«Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som kan benyttes ved særlig 
komplekse anskaffelser. Prosedyren gir mulighet for å kunne føre en dialog med leverandører 
på et tidlig stadium av anskaffelsen for at oppdragsgiver skal få kunnskap om hvilke 
løsninger markedet kan tilby, før det så gis konkurrerende tilbud.  

Ved konkurransepreget dialog kan oppdragsgiver i en innledende prosess med utvalgte 
tilbydere identifisere og fastslå hvordan behovene best kan oppfylles, både med hensyn til 
tekniske løsninger, rettslige og finansielle forhold og prosjektgjennomføring. Dialogen foretas 
individuelt for å optimalisere den enkelte tilbyders løsning ut fra de angitte behov. Normalt 
er det ikke anledning til å avsløre løsninger eller andre fortrolige opplysninger overfor de 
øvrige tilbyderne, men dersom disse aksepterer det kan slik informasjon benyttes for å bedre 
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deres løsninger. Når løsningen er fastslått kan det gjennomføres en endelig 
tilbudskonkurranse. Referanse: Difi, anskaffelser.no » 

Videre anbefales det man trekker veksler på den kompetansen som er opparbeidet gjennom 
planarbeidet med partikkelterapi de siste 2,5 år. Dette for å bidra til kompetanseoverføring, 
erfaringsutveksling og kvalitetssikring i det videre arbeidet regionalt/lokalt.  

 

Eksempler på moment i konseptfasen, hentet fra tidligfaseveilederen: 

 romprogrammering  

 utstyrsprogrammering  

 teknisk program  

 vurdering av alternativ  

 vurdering av kost nytte for de ulike alternativ  

 samfunnsøkonomisk vurdering  

 miljømessige vurderinger 

 skriving av rapport  

 ekstern kvalitetssikring  

 implementering av resultat fra qs (kvalitetssikring) 

 ferdig rapport  

 godkjenning  
 
Eksempler på moment i forprosjektfasen – kommer etter konseptfasen  

 ferdigstillelse av programmering  

 kontrahering av rådgivere  

 anbud utstyr  

 forprosjekt bygg  

 kalkylearbeid  

 ekstern kvalitetssikring  

 ferdigstilling av forprosjekt  

 godkjenning  
 
Eksempler på moment i detaljprosjekteringen – kommer etter forprosjektfasen 

 prosjektering  

 kontrahering  

 bygging  

 utstyrsmontasje  

 testing igangkjøring validering 
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Ordliste: 
Brachyterapi: strålebehandling med en eller flere radioaktive kilder nært eller i kontakt med 

svulsten (brachy = nær) 

Bragg peak/topp: punktet/dosetoppen der den maksimale strålingen avgis fra 

partikkelstråling. 

Cellesyklus: de samlede faser cellene går gjennom fra en deling til neste 

Dosefall: hvordan avgitt stråledose reduseres over et område i pasienten (eller i et annet 

medium) 

Doseplanlegging: planlegging av hvordan stråling best kan gis ved behandling for å få ønsket 

fordeling av strålingsdosen i pasienten 

Fiksering: immobilisering i egnet utstyr for å sikre samme posisjon fra dag til dag 

Fixed beam: strålingen kommer ut fra ett sted som ikke kan flyttes eller roteres (i kontrast til 

‘gantry’) 

Forskningsprotokoller: standardiserte behandlingsopplegg som gjennomføres for å besvare 

vitenskapelige spørsmål 

Fotonstråling: røntgenstråling – se ‘strålekvaliteter’ 

Gantry: et dreibart system for å forflytte stråleretningen mot pasienten (i motsetning til 

‘fixed beam’) 

IMRT: intensitetsmodulert strålebehandling (med fotonstråling) – moderne 

stråleterapiteknikk med mange strålefelt og individuell forming av hvert felt 

IMPT: intensitetsmodulert protonbehandling – samme prinsipp som for IMRT, men med 

protoner 

MRI/MR: magnettomografisk avbildning 

Partikkelterapi: samlebegrep om strålebehandling der partikler (protoner og andre ioner, 

f.eks. karbonioner) er strålekilden. Se også ‘strålekvaliteter’. 

PET: positron emisjonstomografi – avbildningsmetode som fanger opp stråling produsert i 

eller utskilt i vevet 

Prospektive studier: studier som er planlagt systematisk fremover i henhold til protokoll 

Proton: det minste positivt ladede ion i atomkjernen – se ‘strålekvaliteter’. 

Randomiserte studier: studier der pasienter ved tilfeldighet får en utprøvende behandling 

eller standardbehandling 
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RBE: strålebiologisk effekt – et tall som sammenligner den biologiske effekt av en type 

stråling mot den til fotoner 

Stereotaktisk strålebehandling: avansert fotonbestråling gitt med stor grad av nøyaktighet, 

ofte med høyere dagsdoser, bedre fiksering og mer avanserte leveringsteknikker enn 

standard strålebehandling 

Strålebiologi: læren om hvordan stråling påvirker biologisk materiale  

Strålekvaliteter: samlebegrep for ulike typer stråling som benyttes til stråleterapi: 

Fotoner/fotonstråling Høyenergetisk røntgenstråling (elektromagnetisk stråling) som 

benyttes til hoveddelen av tradisjonell stråleterapi. Det finnes mange 

avanserte stråleterapiteknikker, der forskjellen fra konvensjonell 

behandling kun er selve leveringsteknikken av strålingen. 

Elektroner/elektronstråling Benyttes i begrenset grad i tradisjonell stråleterapi til bestråling av 

overfladiske områder. 

kV røntgenstråling Røntgenstråling med energi i kV-området. Kan kun benyttes til 

hudbestråling.  

Radioaktive kilder (
60

Co, 
192

Ir m.fl.) Isotop av grunnstoff, som kontinuerlig avgir radioaktivitet. Benyttes 

f.eks. i brachyterapi og strålekniv. 

Protoner/protonstråling Kjernepartikkel som kan akselereres grunnet sin elektriske ladning. 

Protonet kan også omtales som et hydrogenion. Når akselererte 

protoner benyttes i stråleterapi kalles det ofte protonterapi. 

Andre ioner (heliumioner, litiumioner, 

karbonioner m.fl.) 

Atomkjerner (protoner og nøytroner) som kan akselereres grunnet sin 

elektriske ladning. Det kreves mye mer energi for å akselerere ioner 

jo større masse de har. 

 

Syklotron: utstyr for dannelse og akselerasjon av partikler til pasientbehandling/forskning  

Synkrotron: akselerator for sirkulær akselerasjon av partikler til høye energier 

VMAT: volumetrisk modulert buebehandling (med fotonstråling) - moderne 

stråleterapiteknikk hvor behandling gis mens gantry roterer og feltutformingen forandres 

kontinuerlig. 
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Vedlegg 1- Foretaksprotokoll 
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Vedlegg 4.1  
 

Antall pasienter som ble vurdert som aktuelle for partikkelbehandling i Norge per 2012,  

innenfor kontrollerte studier og for etablerte indikasjoner 

 

Krefttype Kontrollerte studier Standardterapi 

Brystkreft 140-180  

Gynekologisk kreft 30-40  

Hode/hals kreft 80- 120  

Skallebasis chordom/chondrosarkom  5-10 

Mage/tarm kreft (Spiserør, magesekk, bukspytt-

kjertel, galleveier, primær leverkreft, 

endetarmskreft) 

350-400  

Prostatakreft 200  

Lungekreft  50-100  

CNS (voksne) 50-80  

Ben – og bløtdelssarkomer 5-10  

Meningiom og andre godartete svulster  10 

Lymfomer og thymom 20-40  

Rebestråling og palliasjon  50-100 

Barn- inkl. CNS   20-30 

Melanom og øyesvulster forøvrig    25 

Nyre og urinveier 30  

Total 950-1200 110-175 
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Vedlegg. 9.1 Romprogram 

 

Små regionale protonanlegg 

  Ett-roms løsning To-roms løsning 

  

a
n

ta
ll 

p
r 

e
n

h
e

t 

s
u

m
 

a
n

ta
ll 

to
 r

o
m

 

Kontorer 12 15 180 19 228 

Møterom 15 2 30 2 30 

Spise/hvilerom 15 1 15 1 15 

Lager diverse utstyr 12 2 24 2 24 

Work shop kompensatorer 100 1 100 1 100 

Leverandører 15 1 15 1 15 

Doseplan 20 1 20 1 20 

Anestesi 15 1 15 1 15 

Oppvåkning 20 1 20 1 20 

Samtale undersøkelse 15 1 15 1 15 

CT 100 1 100 1 100 

MR 150 1 150 1 150 

Pet 80 1 80 1 80 

Venterom pasienter 30 1 30 1 30 

Omkledningsrom/fikseringsrom 10 2 20 2 20 

Resepsjon 15 1 15 1 15 

Garderober 30 1 30 1 30 

      859   907 

            

Brutto nettofaktor     2   2 

Brutto areal     1718   1814 
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Vedlegg 9.2 Bemanningsplan 
 

  1-roms 2-roms   

Medisinske fysikere 3 5 

Daglig kvalitetssikring, rutine 
kvalitetskontroll, pasientspesifikk 

kvalitetssikring og ledelse av 
doseplanlegging 

Stråleterapeut/doseplanleggere 2 4 
Doseplanlegging, 1 doseplan 

arbeidsstasjon pr doseplanlegger 

Stråleterapeuter 10 20 Strålebehandling, CT og MR 

Onkologer 3 5 
16-20 pasienter i behandling pr 

onkolog 

Kreftsykepleiere 3 5 
16-20 pasienter i behandling pr 

kreftsykepleier 

Helsefagarbeider 1 2 Generell støttefunksjon  

Data administrasjon for 
kreftpasienter 

1 2 
Forskningsmedarbeidere som 
organiserer datainnsamling og 
organiserer pasientprotokoller 

Helsesekretærer 1 1 Resepsjon og timebestilling 

Ingeniør (lokal) 2 6 
Vedlikehold av anlegg, 

kvalitetssikring mm 

Radiolog 0,5 1 Tyding av bilder 

Sum lokalt ansatte 26,5 51   

 

 

 


