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Bakgrunn 
 
Styret for Helse Bergen HF behandlet i møte 21.02.02 sak om lading av strålekniven (sak 
29/02). Styrepapirene er vedlagt. Det ble fattet følgende vedtak: 
 

Styret anmoder Helse Vest om at det ekstraordinært stilles 15 mill. kr til disposisjon 
slik at strålekniven kan lades på nytt som forutsatt sommeren 2002. Inntektene relatert 
til behandling med strålekniv dekker drifts- og kapitalutgifter fullt ut. Anmodningen 
sprenger derfor verken de driftsøkonomiske rammene i 2002-budsjettet, eller 
forutsetningen i avtalen mellom Helse Vest og Helse Bergen om å ha en aktivitet i 
2002 på nivå med 2001. 

 
Saken ble tatt opp under eventuelt i styremøte i Helse Vest RHF 22.02.02. Det ble her fattet 
følgende vedtak: 
 

Helse Vest RHF er innforstått med å finansiere den nødvendige lading av isotop i 
strålekniven. Dette gjøres ved en forskottering mot tilsvarende trekk i neste tildeling 
av midler til MTU. 

 
Det gis her noen supplerende opplysninger til saken. 
 
 
Kommentarer 
 
Stereotaktisk bestråling eller stråleknivbehandling av svulster eller blodåremisdannelser er en 
landsfunksjon. Haukeland sykehus har hatt ansvar for denne funksjonen siden 1988. 
Strålekilden (radioaktivt kobolt) må lades med jevne mellomrom. Halveringstiden er ca 5 år. 
Etter sommeren 2002 vil stråleintensiteten uten ny lading være så lav at det ikke vil være 
forsvarlig å fortsette pasientbehandling. 
 
Det er fremforhandlet et tilbud fra Elektra om lading og oppgradering. Oppgradering 
innebærer at en ny versjon med automatisk posisjonsforflytting av pasienten og nytt 
informasjonssystem. Det gir bedre sikkerhet for pasient og bedre dokumentasjon av 
behandlingen. 
 



Det påløper utgifter til ombygging av kontrollrom på kr 250.000 og ny serviceavtale i 2004-
2006 med årlig kr 1.042.000. 
 
Investeringsbeløpet er samlet 14,8 mill. kr. 
 
Helse Bergen har ikke funnet rom for dette tiltaket innen eget investeringsbudsjett. 
 
Av styrepapirene fra Helse Bergen fremgår det at inntektene til behandling med strålekniven 
dekker både drifts- og kapitalkostnader fullt ut. Det er illustrert ved avskrivning på 5 år. 
 
Det er uttrykk for en isolert betraktning. Helse Vest betaler Helse Bergen ca 14,3 mill. kr for 
drift av strålekniven i 2002 og har en stipulert inntekt på ca 12,2 mill. kr (basert på antall 
DRG-poeng og kostnad pr DRG). Det gir en nettoutgift på ca 2,1 mill. kr. Lading og 
oppgradering er i foreliggende situasjon en ren nettoutgift tilsvarende en økning av 
investeringsrammen for Helse Bergen på 15 mill. kr. 
 
Utover den økonomiske vurdering er det her viktig å fremholde at strålekniven er en 
landsfunksjon som det vil være meget uheldig om tas ut av drift for en periode.  
 
Lading og oppgradering gjøres innenfor en kostnadsramme på 15 mill. kr. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
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