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Forord 
Helse og omsorgsdepartementet ba i foretaksmøte den 15.oktober 2012 Helse Vest om  
å planlegge for et norsk senter for partikkelterapi.  

I foretaksprotokollen er oppdraget formulert slik i vedtaket: 

«Føretaksmøtet ber Helse Vest RHF om å planlegge eit norsk senter for partikkelterapi. 
Arbeidet skal innehalde plan for etablering, organisering og drift, som og omfattar eit 
omforeint mandat med rammer for igangsetting av idéfase. Frist for oppdraget vert sett til  
1. februar 2013.» 

Foretaksprotokollen forutsatte at arbeidet skal skje i samarbeid med de tre andre regionale 
helseforetakene og Helsedirektoratet. Etter leveranse 1. februar, fulgte Helse- og 
omsorgsdepartementet opp med følgende oppdrag i brev av 19.02.2013: 

«Med grunnlag i den foreliggende rapporten ber Helse- og omsorgsdepartementet Helse 
Vest RHF, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, om å 
videreføre utredningsarbeidet i henhold til det oppdraget som ble gitt i foretaksmøtet 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 skal bygge på rapport av 1. februar 2013. Videre skal alternative 
modeller for organisering av senteret utredes nærmere, samt hvordan investeringer og drift 
bør finansieres. Ulike alternativer for lokalisering bes også utredet. 
 
Frist for arbeidet settes til 15. juni 2013, hvor det også gis en oversikt over bruk av 
midler.» 

Prosjektarbeidet har hatt som formål å utføre og besvare det planleggingsoppdrag som 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i foretaksmøte den 15.10.12 og i etterfølgende brev av 
19.02.13. Oppdraget var ikke primært å gjennomføre en medisinsk metodevurdering av 
partikkelterapi eller ta stilling til om, eventuelt når eller hvor partikkelanlegg skal bygges ut i 
Norge, eller prioritere partikkelterapi mot andre helsetjenester. For å svare på mandatet har 
det vært helt nødvendig med en fornyet gjennomgang av behandlingsindikasjoner, og en 
grundig statuskartlegging av hva som skjer teknologisk i et raskt forandrende fagfelt. 
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Sammendrag 

 
Vurdering av tre hovedalternativer for løsninger for partikkelterapi i Norge 
Helse og omsorgsdepartementet (HOD) ba, i foretaksmøte den 15.oktober 2012, Helse Vest 
om å lede planleggingen for et norsk senter for partikkelterapi. På bakgrunn av oppdraget 
ble det opprettet et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene og 
Helsedirektoratet. Prosjektet skulle vurdere tre alternative løsninger for partikkelterapi i 
Norge.  
 

 Alternativ 0 - dagens praksis 

Norge har ikke noe partikkelterapianlegg og må sende pasientene til utlandet for 
behandling. 
 

 Alternativ 1 - protonterapi 

To alternative modeller skisseres: Alternativ 1a) Ett stort nasjonalt protonanlegg og 
1b) Flere mindre, regionale protonanlegg. 

 

 Alternativ 2 - kombinasjonsanlegg 

To alternativer modeller skisseres: Alternativ 2a) Ett kombinasjonsanlegg med 
protoner og tyngre ioner (karbonioner) og 2b) Etappevis utbygging av 1b og 2a.  

 
Alternativ Modell Vurdering 

 
Utenlands- 
Behandling: 

 
0. Kjøp av behandlingsplasser i 

utlandet 

 
Færre pasienter vil få behandling. 
Koordinering av flerdisiplinær 
behandling og øvrig logistikk er svært 
utfordrende. Dette gir ikke oppbygging av 
kompetanse i partikkelterapi i Norge. 

 
Protonanlegg: 
 

 
1a. Ett stort, nasjonalt protonsenter 

 
Vurderes som en lite fremtidsrettet 
løsning grunnet den teknologiske 
utvikling. 

 
 

 
1b. Tre mindre, regionale protonsenter  

 
Vurderes som den beste løsningen for  
et rent protonalternativ grunnet nærhet 
til pasientenes bosted, men mindre 
forsknings- og fremtidsrettet enn et 
kombinert anlegg. 

Kombinert anlegg: 
 

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

 
Vurderes som den beste løsningen ift. 
både medisinsk behandling og 
forskningsmuligheter.  

  
2b. Etappevis utbygging: først 
utbygging av regional 
protonbehandling, forskjøvet 
utbygging av et nasjonalt 
karbonsenter.  

 
Vurderes ferdig utbygget som likeverdig 
alt. 2a, men uten karbonbehandling til 
anlegget er bygget. 
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Partikkelterapi gir nye muligheter for en stor pasientgruppe 
Antall nye kreftpasienter er sterkt økende og i 2010 ble det diagnostisert over 28 000  
nye krefttilfeller. Forekomsten vil øke med nær 20 % fram mot 2020 både som følge av 
befolkningsøkningen og av en økende andel eldre.  
 
For kreftpasientene er stråleterapi en svært viktig form for både helbredende og lindrende 
behandling. I 2010 fikk mer enn 11 000 pasienter slik behandling i Norge. Stråleterapi er også 
viktig i flerdisiplinær behandling, som har bidratt til den betydelige forbedringen i 
overlevelse av kreftsykdom i Norge. Strålebehandling gis i Norge ved hjelp av røntgenstråling 
(fotoner) med svært høy energi, og er en behandlingsform hvor den teknologiske utviklingen 
har vært rask. Sammen med avansert billeddiagnostikk har moderne fotonteknikker gjort det 
mulig å levere høyere stråledoser mot kreftsvulsten(e) samtidig som normalt vev rundt 
svulsten(e) får mindre stråledose. Dette reduserer langtidsbivirkninger etter 
strålebehandling, som er særlig viktig hos dem som får behandling som barn, ungdom eller 
unge voksne.  
 
Det antas at ytterligere store forbedringer innen strålebehandlingen med fortoner ikke kan 
forventes grunnet fotonenes fysiske egenskaper. Derimot kan partikler i form av protoner 
eller karbonioner absorberes og avgi stråledose langt mer gunstig i pasientene enn det 
fotoner gjør. Det har kommet en betydelig teknisk forbedring i partikkelbehandling de siste 
årene, noe som gir en mer optimal klinisk anvendelighet. Flere internasjonale analyser 
indikerer at 10-15 % av pasientene som henvises til stråleterapi vil ha bedre nytte av 
partikkelbehandling enn av ordinær fotonbestråling på grunn av mindre langtidsbivirkninger 
og større mulighet for helbredelse ved enkelte kreftformer.  
 
Tross relativt få kliniske sammenlignende studier, har den klart bedre dosefordelingen 
mellom svulst- og normalvev ved partikkelbestråling medført at det er et betydelig antall 
partikkelanlegg under etablering, særlig i vestlige og asiatiske land.  De nye mulighetene 
forventes å gi færre alvorlige langtidsbivirkninger etter strålebehandling.  
 
Partikkelbestråling, særlig med tyngre ioner (også benevnt karbonioner) enn protoner, har 
noen biologiske fordeler fremfor fotoner: 

 Høyere biologisk effekt 

 Mindre avhengighet av svulstens oksygeninnhold 

 Mindre reparasjon av stråleskade i svulsten 

 Mindre avhengighet av at svulstcellene er i en gunstig del av celledelingen når 

strålingen blir gitt 

 
Sett fra et biologisk ståsted har derfor karbonbehandling et større klinisk potensiale, dvs. 
muligheten til å helbrede flere kreftpasienter, enn behandling med protoner. Dette er klart 
bekreftet i systematiske, kliniske studier i Japan, ved oppnådd svulstkontroll i vanligvis lite 
strålefølsomme kreftformer, som bl.a. beinsvulster, bindevevssvulster og kreft i hode- og 
halsområdet. 
  
Etter gjennomgang av alle vanlige kreftformer og alle aldersgrupper av kreftpasienter, 
estimeres det at minst 1 000 norske pasienter er aktuelle for partikkelterapi per år. Dette 
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tallet forventes å øke til nærmere 1 500 i løpet av få år. Den største gruppen av pasienter 
som bør tilbys partikkelbehandling er den som skal inngå i protokollerte, kliniske studier for 
å avklare om fordelene som er sett i utprøvende behandling gjenspeiles i 
langtidsresultatene. For noen indikasjoner er behandlingsresultatene så overbevisende at 
det hersker liten tvil om nytteverdien med henblikk på kontroll av svulsten, sammenlignet 
med fotonbehandling. Svulster hos barn og unge er en viktig målgruppe for 
partikkelbehandling fordi det ofte dreier seg om helbredende behandling og fordi 
partikkelstråler gir mindre langtidsbivirkninger. Disse bivirkninger utvikles over flere år og 
kan gi mange og ulike medisinske symptomer, med nedsatt livskvalitet, nedsatt arbeidsevne 
og for tidlig død. I tillegg til barn og unge er partikkelbehandling aktuelt for pasienter med en 
rekke ulike kreftformer, som f.eks. brystkreft, hode/hals kreft, mage/tarm kreft, 
prostatakreft, sentralnervøse svulster, ny behandling hos tidligere strålebehandlede og noen 
ganger som lindrende og livsforlengende behandling. 
 
Karbonbehandling gis med færre behandlinger (gjerne 4 -16) enn med fotoner og protoner 
(oftest 20-35 behandlinger). Dette skyldes at gevinsten av å dele opp behandlingen i mange 
fraksjoner (som følge av strålebiologiske forhold) er mindre med karbonbehandling enn med 
foton- og protonbehandling. Kostnadene knyttet til karbonbehandling for den enkelte 
pasient er derfor lavere enn investeringskostnadene skulle tilsi, og er ikke mye dyrere per 
pasient enn for protonbehandling.  
 
Dagens praksis med utenlandsbehandling 

På bakgrunn av etablerte medisinske indikasjoner er det i Norge et stort underforbruk av 
partikkelbehandling mot kreft i dag. Dette har sammenheng med at behandlingen kun tilbys 
i utlandet. Kapasitetsproblemer ved utenlandske anlegg, krevende logistikk og behov for å gi 
behandlingen i et tidsvindu mellom annen behandling, gjør det praktisk vanskelig å få gitt 
partikkelbehandlingen til rett tid ved de internasjonale sentrene. Få pasienter er derfor 
sendt ut av landet. Statistikk over hvilke pasienter som er blitt behandlet utenlands viser 
også at dagens praksis ikke gir lik behandling uavhengig av bosted.  

 
På bakgrunn av dagens manglende og ulike tilgang til partikkelterapi, bør dagens praksis 
(alternativ 0) ikke videreføres. Økningen i volumet av pasienter som kan ha nytte av slik 
behandling med tanke på overlevelse og mindre bivirkninger, forventes også å gjøre dagens 
praksis med utenlandsbehandling mer kostbart enn å tilby slik behandling i Norge. Derimot 
er det viktig med en midlertidig ordning med inngåtte avtaler med utenlandske 
partikkelsentre som sikrer pasienter tilgang til behandling i påvente av et norsk 
behandlingstilbud.  
 
En felles nasjonal satsing på partikkelterapi  
Det finner sted en hurtig utvikling av tekniske løsninger innenfor partikkelterapi, både ved 
proton- og karbonanlegg. Ved protonbehandling bygges nå kompakte behandlingsenheter, 
som er rimeligere i investering og drift enn tradisjonelle store protonanlegg. Derfor er det i 
USA en eksponentiell økning i kontrakter på mindre protonanlegg knyttet til eksisterende 
stråleterapiavdelinger. Av den grunn vurderes det som lite hensiktsmessig og fremtidsrettet 
å etablere ett stort nasjonalt anlegg (alt. 1a). Dersom helsemyndighetene kun ønsker å satse 
på protonbehandling, vurderes alternativ 1b med regionale, kompakte protonanlegg som 
den beste løsningen. Dette skyldes nærhet til pasientens bosted og øvrige kreftbehandling. 
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For å dekke det norske estimerte behandlingsbehovet bør en starte bygging av totalt 4 
behandlingsrom uavhengig av løsningsalternativ som velges. Både den teknologiske 
utviklingen og en forventet økning i pasientvolum gjør at alle helseregioner etter hvert bør 
kunne gi et protontilbud regionalt. I modellen med kompakte, regionale protonenheter bør 
en ut fra befolkningsstørrelse starte med fire behandlingsrom fordelt på tre steder, hvor et 
av sentrene kan fungere som et nasjonalt kompetansesenter for partikkelbehandling. 
Behandlingsstedene må samarbeide slik at tilgang til behandling blir uavhengig av bosted og 
kompetansen videreutvikles i en nasjonal satsing. Det forventes at pasientkravet om 
partikkelbehandling vil gjøre en videre nasjonal kapasitetsøkning nødvendig innen få år etter 
oppstart. Dette kan gjøre en ytterligere regional utbygging nødvendig. 

Et stort nasjonalt senter for partikkelterapi (alt. 1a og 2) må ligge i tilslutning til et 
universitetssykehus, slik at man kan nyttiggjøre seg av eksisterende infrastruktur  
og støttefunksjoner. Senteret bør ha fire behandlingsrom totalt, der to av rommene har 
roterbart gantry for protonbehandling. For å sikre et helhetlig og effektivt pasientforløp og 
et likeverdig behandlingstilbud for pasientene, vil en regionalisert organisasjonsmodell for 
partikkelterapi være velegnet ved valg av ett stort nasjonalt senter. Det innebærer at den 
regionen pasienten tilhører, utreder pasientene og har ansvar for doseplanleggingen med 
protoner. Dette må skje i samarbeid med det nasjonale senteret og evt. andre avdelinger 
med protonbehandling. Selve partikkelbehandlingen skjer etter avtale med nasjonalt (alt. 1a 
el. 2a) eller regionalt senter (alt. 1b), mens det videre behandlingsforløp og oppfølging skjer 
regionalt. Ved etablering av et anlegg for karbonbehandling, kan forberedelse og 
radiologiske undersøkelser for planlegging av strålebehandling skje regionalt, men fra 
oppstart bør selve doseplanarbeidet foregå sentralt pga. en større kompleksitet enn for 
protonbehandling. En slik modell vil ha svært stor betydning for utviklingen av stråleterapien 
i Norge. 
 
Ett stort anlegg for partikkelbehandling vil medføre store investeringer. For å fordele den 
økonomiske risikoen ved etablering av et slikt anlegg foreslås det at et nasjonalt anlegg eies i 
fellesskap av de regionale helseforetak. Den beste løsningen er sannsynligvis etablering av et 
eget helseforetak og at nødvendige støttetjenester kjøpes ved det nærliggende 
universitetssykehuset. En slik modell vil i størst mulig grad sikre pasientrekrutteringen fra 
hele landet og lojalitet til felles nasjonale behandlingsprotokoller. Dersom man velger å 
etablere mindre protonanlegg i regionene, vil det derimot være naturlig at disse organiseres 
under stråleterapiavdelingen ved de respektive helseforetak. Det må likevel være en 
nasjonal satsing hva gjelder anskaffelse, indikasjoner for behandling og prosedyrer. 
 
En forutsetning for en slik regionalisert modell er integrerte IKT-løsninger for informasjons-
flyt mellom stråleterapiavdelingene, felles utstyrskalibrering, fikserings- og posisjonerings-
utstyr og gode kommunikasjonsrutiner med det nasjonale senteret (alt 1a eller 2).  
 
Kompetanse 

Kompetanseoppbygging innen partikkelterapi må skje parallelt både regionalt og sentralt, og 
det må bygges opp et felles nasjonalt kompetansemiljø for partikkelterapi. Kompetanse for 
drift av anlegget må sikres ved tidlig igangsatte videreutdanningsløp for de mest kritiske 
faggruppene: onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter.  
Tilrettelegging av regelmessig hospitering av regionale medarbeidere ved senteret og 
mellom protonavdelingene er også nødvendig.  
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Forskning og innovasjon 

Den viktigste grunnen til at Norge bør delta i den kliniske forskningen på partikkelbehandling 
er at flere norske pasienter kan bli helbredet for sin kreftsykdom. Dette skyldes at partiklene 
vil være mer effektive til å utrydde de siste kreftcellene i en lokalisert svulst enn dagens 
fotonbehandling. Potensialet for dette vil være aller størst med karbonstråler. Både 
behandling med karbonioner og protoner vil redusere risikoen for alvorlige senskader 
sammenlignet med fotoner.  Det overordnede målet om å helbrede flere ved å utnytte 
partiklenes fysiske egenskaper er styrende for alle de øvrige forskningsområder. I tillegg til 
fordelene for den enkelte pasient vil forskning og utvikling være en viktig del av 
virksomheten til et nasjonalt senter. 
 
Innenfor viktige fagfelt som medisin, strålebiologi, strålefysikk og basal partikkelfysikk har 
Norge god kompetanse. Den bør videreutvikles i pakt med nasjonale innovasjonsmål.   
De kliniske, tekniske og basale forskningsmiljøene ved universitetssykehusene, 
universitetene og aktuelle høyskoler kan gjennom et slikt anlegg få et verktøy til en felles 
nasjonal satsing. Dersom Norge velger å etablere et kombinert anlegg (alt. 2), vil det 
internasjonalt og ikke minst i nordisk sammenheng gi enestående forskningsmuligheter. 
Særlig med tanke på prospektive fase II og III studier vil Norge sammen med de andre 
nordiske land ha et vesentlig fortrinn. Fordelen skyldes at det nordiske helsevesenet gir 
mindre skjev seleksjon av pasienter til behandling enn i andre land og at det er lett å følge 
opp nordiske pasienter med henblikk på langtidseffekter. 
De nasjonale faggruppene for kreft må tidlig involveres i arbeidet med studier, og det ligger 
også meget godt til rette for et nordisk protokollsamarbeid om protonbehandling med 
tilsvarende sentra som er under oppbygging i Sverige og Danmark. 
 
En stor del av innovasjonen innen stråleterapi de kommende årene vil foregå innenfor 
partikkelbehandling, og det er derfor meget viktig for kvaliteten i norsk kreftbehandling og 
kreftforskning at Norge deltar i denne utviklingen. Etablering av et nasjonalt partikkelanlegg 
eller flerregional protonbehandling vil være et betydelig løft for kreftpasientene og for 
kreftforskningen i Norge. For fysikkforskningen vil spesielt et karbonanlegg gi et betydelig 
løft. 
 
Det anbefales derfor å bygge et dedikert forskningsrom i tillegg til det nødvendige antall 
behandlingsrom. 
 
Bygg og anlegg 

Utstyr for partikkelterapi er kommersielt tilgjengelig, og til dels «hyllevare». Erfaringen med 
partikkelterapi, og spesielt protonterapi, er mangeårig, og totalt er det behandlet over  
100 000 pasienter siden en sped start på midten av 1950-tallet. Leverandører av 
konvensjonelle partikkelanlegg ønsker flerårige serviceavtaler for å garantere høy «oppetid» 
og stabil drift av anlegget. Erfaring fra oppføring av slike anlegg tilsier at det 
bygningsmessige heller ikke vil by på særskilte problemer, men på grunn av krav til bl.a. 
stråleskjerming, vil bygningene være plasskrevende og relativt dyre. Det finner sted en 
utvikling i retning av betydelig mer kompakte anlegg for partikkelterapi. For protonanlegg er 
fotavtrykket til ett behandlingsrom med innebygget strålekilde kommet ned til ca.15 x 15 
meter. Et slikt anlegg kan komme som et tillegg til en eksisterende stråleterapiavdeling, med 
en prislapp betydelig under et større protonanlegg. Driftskostnadene vil også bli vesentlig 
lavere. Nødvendige støttefunksjoner må uansett sikres, herunder pasienthotellfasiliteter, 
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siden nesten alle pasienter vil få ambulant behandling over en periode på 5-7 uker ved 
protoner.  Ved karbonioner kan behandlingstiden være kortere (fra under 2 uker og opptil 4 
uker).  
 
 
Tabell 1.1. Vurdering av alternativene (+ betyr positivt) 

 Alternativ 0 
Utenlandsbehandling 

Alternativ 1a) og 

1b*) Protonanlegg 

Alternativ 2a) og 2b) 

(ferdig utbygget) 

Kombinert anlegg 

Kreftpasienter: 
-Tilgjengelighet 
-Reduserte langtidsbivirkninger

1
 

-Behandlingseffekt 

 
÷ 
+ 
++ 

 
+++ 
+++ 
++ 

 
+++ 
+++ 
+++ 

Forskning: 
-Klinisk forskning 
-Strålebiologisk forskning 
-Fysikk/teknologi 

 
÷ 
÷ 
÷ 

 
++ 
+ 
+ 

 
+++ 
+++ 
+++ 

Kompetanseutvikling ÷ ++ +++ 

Økonomi**: 
-Hvis antall pasienter/år <100 
-Hvis antall pasienter/år 100-200 
-Hvis antall pasienter/år >200  

 
+++ 
++ 
÷ 

 
÷ 
+ 
+++ 

 
÷ 
÷ 
++(+) 

*Behandlingskapasiteten vil være lik for alt. 1a og 1b, men reisevei for pasientene vil være vesentlig forskjellig for store 
deler av pasientgruppen 
**Under økonomi vil antall pasienter sendt utenlands avgjøre når et norsk partikkelanlegg blir lønnsomt fra en rent 

økonomisk synsvinkel.   

                                                 
1
 Gjelder kreftpopulasjonen som helhet. 
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1. Innledning 

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) ba i foretaksmøte den 15.oktober 2012 Helse Vest 
om å planlegge for et norsk senter for partikkelterapi2. I foretaksprotokollen er oppdraget 
formulert slik i vedtaket: 

«Føretaksmøtet ber Helse Vest RHF om å planlegge eit norsk senter for partikkelterapi. 
Arbeidet skal innehalde plan for etablering, organisering og drift, som og omfattar eit 
omforeint mandat med rammer for igangsetting av idéfase. Frist for oppdraget vert sett  
til 1. februar 2013.» 
 
I oversendelsesbrevet som ble sendt sammen med rapporten til HOD den 1. februar 2013, 
fremgikk det at rapporten ikke er en fullstendig plan, men et godt grunnlag for det videre 
arbeidet fram mot endelig leveranse i juni 2013. I brev fra HOD av 19. februar ber derfor 
departementet; «Helse Vest, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og 
Helsedirektoratet, om å videreføre utredningsarbeidet i henhold til oppdraget som ble gitt  
i foretaksmøtet 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 skal bygge på rapport av 1. februar 2013. Videre skal 
alternative modeller for organisering av senteret utredes nærmere, samt hvordan 
investeringer og drift bør finansieres. Ulike alternativer for lokalisering bes også utredet.» 
 
I følge prosjektdirektivet for prosjektet skal disse punktene inngå i planen som skal leveres 
15. juni 2013. 

 En beskrivelse av partikkelterapi som behandlingsmetode 

 En vurdering av behov og fremtidig kapasitet 

 Klargjøring av ønsket pasientforløp ved behandling med partikkelterapi 

 Konsekvenser for andre tjenester/alternative tjenester 

 Behov for og krav til kompetanse 

 Krav til utstyr 

 Krav til bygg og annen infrastruktur 

 Samarbeid om forskning 

 Økonomiske konsekvenser for investering og drift 

 Organisering 

 Lokalisering av et norsk senter for partikkelterapi 

 
Direktivet forutsetter at man innhenter og utnytter allerede eksisterende dokumentasjon, 
og prosjektets mål er å utrede følgende tre alternative løsninger for partikkelterapi i Norge: 

- alternativ 0 – fortsette dagens praksis med kjøp av behandlingsplasser for 

partikkelbehandling i utlandet  

- alternativ 1 – etablere tilbud for protonterapi i Norge 

                                                 
2
 Se vedlegg 1 for Foretaksprotokoll  
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- alternativ 2 – etablere et kombinert anlegg med protoner og tyngre ioner (særlig 

karbonioner)  

 

Når det gjelder punktet om lokalisering av et norsk senter for partikkelterapi, besluttet 
styringsgruppen følgende prosess: De regionale helseforetak som ønsker et slikt nasjonalt 
senter til sin region, skal gi en begrunnet vurdering av mulige lokaliseringsalternativer, 
basert på gitte kriterier (se vedlegg). Vurderingen skal ikke overstige 5 A4-sider. 
Vurderingene vil inngå som vedlegg til denne rapporten som oversendes til HOD. 

1.1. Organisering av prosjektet 

For å løse oppdraget ble arbeidet organisert som et prosjekt med styrings-, prosjekt- og 
referansegruppe, hvor alle helseregionene har vært representert. For alternativ 1 og 2  
er målet at det skal utarbeides en helhetlig plan for etablering, organisering og drift av et 
norsk senter for partikkelterapi, som er i tråd med veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter. Planen skal også omfatte en samarbeidsmodell mellom de fire regionale 
helseforetakene som sikrer oppbygging av kompetanse i alle helseregionene.  

Styringsgruppen: 

Navn Foretak Stilling 

Baard Christian Schem  Helse Vest Fagdirektør (leder) 

Ivar Eriksen Helse Vest Eierdirektør 

Nils Herman Eriksson Helse Midt  Direktør for helsefag, forskning og utdanning 

Jan Norum Helse Nord Fagdirektør 

Bjørn Erikstein Helse Sør-Øst Administrerende direktør ved OUS 

Sigrun Solberg  Helse Vest Konserntillitsvalgt 

Sissel Alterskjær Helse Nord Konserntillitsvalgt 

Roy Aleksander Farstad Helse Midt  Brukerrepresentant 

Svein Stølen  UiO Prodekan 

Robert Bjerknes UiB Prodekan 

Leif Nordbotten  Helsedirektoratet Seniorrådgiver 

Maiken Engelstad HOD Avdelingsdirektør (observatør) 

Helga Daae HOD Underdirektør (observatør) 

 

Det har vært avholdt 6 styringsgruppemøter, og styringsgruppen har for øvrig vært i tett 
dialog med prosjektgruppen frem mot levering 15. juni 2013.  

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

Prosjektgruppe: 

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 

Jo-Åsmund Lund St. Olav Helse Midt Avdelingssjef/onkolog 

Einar Waldeland Oslo Universitetssykehus Helse Sør-Øst Med. fysiker 
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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 

Ludvig Muren UiB   Professor/med.fysiker 

Eirik Malinen UiO   Professor/fysiker 

 
 

Prosjektgruppen har arbeidet langs flere linjer og hatt 12 møter, hvorav ett todagers møte.  
Den har trukket veksler på erfaringsgrunnlaget fra CERN, CNAO i Italia, og anleggene som er 
under oppføring og planlegging i Sverige og Danmark. I tillegg har deler av prosjektgruppen 
vært på studieturer til Japan, USA, Tyskland og Østerrike og studert partikkelterapianlegg 
som er i drift eller under oppføring. Gruppen har hatt strukturerte møter med flere ulike 
leverandører av partikkelanlegg for å få informasjon om hva de ulike firmaene kan tilby av 
anlegg, hvilken service- og driftsstøtte de kan gi og hvilke utviklingsplaner de har. Videre har 
man også deltatt i Skandionklinikens møte i Lund for å få informasjon om den svenske 
samarbeidsmodellen og om fremdriften i bygg- og organisering. Det har også vært kontakt 
med andre eksisterende partikkelanlegg i utlandet for å få informasjon om planlegging og 
drift. Kunnskap fra studieopphold og forskningssamarbeid med disse anlegg er blitt tatt med 
i vurderingene. Prosjektgruppen har også hatt en litteraturgjennomgang av nyere, publiserte 
studier om partikkelbehandling, for å kunne definere hvilke pasienter som er aktuelle for 
partikkelbehandling, se vedlegg 2.    

Referansegruppen: 

Navn Foretak Stilling 

Tove Elisabeth Svee Helse Nord Konserntillitsvalgt SAN 

Karin Solfeldt Helse Sør-Øst Konserntillitsvalgt Unio 

Siri Cathrine Rølland Helse Sør-Øst RHF Konserntillitsvalgt SAN 

Kirsten Haugland Kreftforeningen Avdelingssjef 
 Natasa Skalko-Basnet   UNN    Professor 

Det har vært avholdt 2 møter med referansegruppen.  

Sekretariat for prosjektet har vært lagt til Helse Vest: 
Pål Ove Vadset  Seksjonsleder 
Brit Pedersen   Spesialrådgiver 
 
Anfinn Mehus   Sjeffysiker 
Liv Åse Wilhelmsen  Controller 
Jan Einar Thorsheim   Overingeniør 
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1.2. Alternativsvurdering 

Følgende alternativer for partikkelbehandling vurderes i denne rapporten:  

 Alternativ 0:  Fortsette dagens praksis med kjøp av behandlingsplasser i utlandet  

 Alternativ 1a: Etablere et stort nasjonalt anlegg, hvor man anvender protoner til  

stråleterapi 

 Alternativ 1b: Etablere mindre regionale anlegg, hvor man anvender protoner til  

stråleterapi 

 Alternativ 2a: Etablere et stort kombinasjonsanlegg, hvor man kan anvende både  

protoner og tyngre ioner, særlig karbonioner, til stråleterapi 

 Alternativ 2b: Etappevis utbygging; først utbygging av regional protonbehandling, 

etterfølgende utbygging av et nasjonalt karbonsenter 
Der det er relevant i rapporten er forskjellen på alternativ 1a, 1b og 2a og 2b synliggjort i 
teksten. Dette gjelder særlig i kapittel 4 om «Organisasjonsmodell for norsk senter for 
partikkelterapi», kapittel 6 om «Forskning», kapittel 7 om «Krav til bygg og anlegg» og i 
kapittel 8 «Økonomiske konsekvenser for investering og drift».  

Alternativ 0 – kjøp av behandlingsplasser i utlandet 
I forrige utredning fra Helsedirektoratet om protonterapi som behandlingsmetode  
for kreftpasienter, ble kostnader ved utsending av pasienter til utlandet kartlagt.  
I en 5 årsperiode fra 2005 til og med 2009 ble det sendt ut 21 pasienter til en totalkostnad 
på 9,15 millioner norske kroner, dvs. en snittpris på 436 000,- norske kroner pr. pasient.  
Tilsvarende ble det i en 3 års periode fra 2010 til og med 2012 sendt ut 26 pasienter til 
utlandet for behandling til en totalkostnad på 24,17 millioner norske kroner, til en snittpris 
på 930 000,- norske kroner. 
 
Behandlingskostnaden per pasient er i henhold til disse tallene mer enn fordoblet siden 
2009. Det er også en økning i antall pasienter som sendes til utlandet for partikkelterapi. 
Kostnaden ved protonterapi i utlandet er imidlertid svært varierende, og det kan tenkes at 
kostnadene per pasient vil reduseres noe etter hvert som det bygges flere anlegg. På den 
annen side er det rimelig å anta at det også vil bli større etterspørsel etter slik behandling.  
 
Ut fra tallgrunnlaget som er innhentet for de to nevnte periodene, ser det ut til at helse-
regionene har ulik praksis knyttet til utsending av pasienter til protonterapi i utlandet. Dette 
kan forklares ved at det ikke er omforente indikasjoner for hvilke pasienter som skal sendes 
til utlandet for partikkelbehandling. Det er et underforbruk av utsending av pasienter til 
utlandet, særlig for barn. Dette skyldes imidlertid at det ofte ikke er ledig kapasitet ved 
partikkelanlegg i det tidsvindu pasienten trenger behandling. Hvis vi skulle sendt ut alle de 
pasientene som i henhold til gjeldende faglige vurderinger bør få tilbud om partikkelterapi 
som standardbehandling, vil den årlige kostnaden bli ca. 102-163 millioner kroner. Kostnader 
knyttet til ordinær fotonterapi må imidlertid trekkes fra, siden det er den alternative 
behandlingen. Hvis vi derimot skulle sendt ut halvdelen av de pasientene gruppen estimerer 
som aktuell for partikkelbehandling i Norge, vil kostnaden bli ca. 500 millioner kroner årlig, 
forutsatt samme snittpris som for de siste tre år. I tillegg vil det komme utgifter til reise og 
opphold. 
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Helsedirektoratet har som en midlertidig ordning etablert et prosjekt i samarbeid med 
Sykehuspartner for å gjennomføre en anskaffelsesprosess blant tilbydere av protonterapi. 
Bakgrunnen er at det skal være forutsigbart tilbud om protonterapi til de pasientgruppene 
som fyller indikasjon for slik behandling. Avtalene som inngås med de utenlandske sentrene 
vil bli oversendt de respektive RHF for signering. Det blir RHF’ene som i det videre skal 
vurdere pasientene for behandlingen, sende pasienter og forestå kontakten med 
behandlende institusjoner. Avtalene vil gjelde for to år, men kan forlenges to ganger med 
inntil ett år av gangen. Skandionklinikken i Sverige har mottatt anskaffelsesdokumentene, 
men har ikke svart på henvendelsen med å gi tilbud. 
 
Dette prosjektet i regi av Helsedirektoratet planlegger for signering av avtaler som kan 
etablere behandlingstilbud fra ca. 1. juli 2013, med et estimert antall pasienter på 20 i 2013, 
gradvis økende til 100 pasienter i 2016. Helsedirektoratet forventer en økning til om lag 400 
pasienter i 2020, i henhold til utredningen om protonbehandling av 2010. 
 
Mange av fagekspertene som deltok i Helsedirektoratets utredning av 2010 er deltagere i 
nåværende prosjekt. Disse anfører at den medisinske og teknologiske utviklingen innen 
fagområdet har gått mye raskere enn man antok i 2010 og at behovet for behandling med 
partikler vil øke hurtigere enn tidligere estimert. Særlig gjelder dette om man ønsker at 
norske pasienter skal få nytte av utviklingen og få tilgang på behandling som ledd i klinisk 
forskning. Befolkningens forventninger knyttet til å få tilgang til behandling med 
partikkelterapi er økende. Det er derfor å forvente at det blir enda flere som vil kreve slik 
behandling i årene fremover, og at kostnadene til denne type behandling vil bli meget store.   
 
For alternativ 0 understreker fagmiljøene at det er et betydelig merarbeid som påføres det 
medisinske og det administrative nivå i Norge for de pasientene som sendes utenlands. 
Kravene og etterkravene til kontakt, medisinsk dokumentasjon og logistikken med 
informasjonsoverlevering innenfor gjeldende lovverk til de utenlandske klinikkene, gjør at 
merkostnaden med utsendelse langt overskrider de nominelle beløp fakturert fra 
behandlingsstedet. Et eventuelt vedtak om 0 alternativet, gjør at Norge som nasjon hverken 
får bygd opp egen kompetanse eller forskning innen partikkelbehandling.  
 
Alternativ 1 og 2 - etablere et anlegg med kun protonterapi eller et kombinert anlegg 
Det er gode faglige grunner til å etablere et partikkelsenter i Norge i løpet av få år. 
Begrunnelsen for etablering av et partikkelanlegg i Norge er særlig muligheten for en mer 
effektiv strålebehandling med mindre langtidsbivirkninger. Aller viktigst vil dette være for 
barn og unge voksne, men hele 10-15 % av pasientene som i dag får konvensjonell 
stråleterapi kan ha bedre nytte av partikkelbehandling.  
 
Det er imidlertid også viktig for fagfeltet at noen land forplikter seg med å delta aktivt i 
kunnskapsutviklingen innenfor partikkelterapi. Hvis Norge skal delta i utviklingen, vil det 
være nødvendig med etablering av et nasjonalt eller flere regionale anlegg for partikkel-
terapi.  
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Alternativ 1 – Etablere tilbud om protonterapi i Norge 

Erfaringene prosjektgruppen har gjort seg tilsier at protonterapi allerede er godt etablert og 
det vil komme en stor økning i antall sentra på verdensbasis de nærmeste årene. Utstyret 
som behøves blir også mindre og billigere, og det finnes løsninger som relativt enkelt lar en 
tilknytte protonterapi til allerede eksisterende stråleterapienheter. Med den raske 
utbredelsen som skjer og utviklingen av utstyret tatt i betraktning, anses ikke kun ett 
protonanlegg som hensiktsmessig. Utviklingen i feltet har vært stor siden bl.a. Sverige valgte 
sin løsning, og alternativ 1a vil derfor virke lite fremtidsrettet nå. Alternativ 1b vil derimot 
være i tråd med utviklingen, og mye tyder på at en regionalisert utbredelse av protonterapi 
vil skje med tiden også ved etablering av et nasjonalt kombinert anlegg (alternativ 2). Et 
nasjonalt senter for protonterapi vil kreve 4 behandlingsrom i ett senter, mens en regional 
modell vil fordele disse 4 behandlingsrom på flere regioner. Basert på befolkningsstørrelse 
anbefales det at det etableres tre regionale sentre.  
 
Alternativ 2 – Etablere et kombinert anlegg i Norge, med både protonterapi og karbonterapi 

Et anlegg som har tilgang på både karbonterapi og protonterapi bør etableres som et 
nasjonalt anlegg, spesielt siden utviklingen vedrørende karbonterapi vil ha et stort 
forskningspotensiale for klinisk å finne hvor effekten er størst og hvilke pasienter som vil ha 
best nytte av behandlingen. På bakgrunn av den kliniske nytten, utbredelsen av 
protonanlegg og forventningen om den store internasjonale økningen i bruk, vil det være av 
høyeste viktighet at dette tilbudet også er tilgjengelig ved et nasjonalt senter. Det forventes 
at når kapasiteten til senteret fylles opp, vil ekspansjonen av protonterapi skje regionalt. Et 
nasjonalt kombinert anlegg bør ha 4 behandlingsrom, hvorav minimum 2 behandlingsrom 
har protonterapi og 2 behandlingsrom har karbonterapi. Det meste av forskningsaktiviteten 
relateres til rommene med karbonterapi.  
 
Alt. 2b er en etappevis utbygging: først utbygging av regional protonbehandling (alt. 1b), 
med tidsmessig forskjøvet utbygging av et nasjonalt karbonsenter.  

 

1.3.  Befolkningsutvikling 

I mars 2012 passerte Norges befolkning 5 millioner. Økningen i befolkningen har skjedd 
raskere enn tidligere antatt. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil den raske befolknings-
veksten trolig fortsette noen år framover, men avta etter hvert. Dette skyldes først og fremst 
at innvandringen, særlig fra EØS – området, er forutsatt å øke de nærmeste årene, for så å 
avta. Framskrivningen viser at folketallet vil øke betydelig de neste 50 årene. Ifølge mellom-
alternativet fra SSB, vil det være 6 millioner innbyggere i Norge i 2029, 7 millioner i 2063 og 
7,9 millioner i 2100. Usikkerheten knyttet til innvandringen er imidlertid stor. Befolknings-
økningen tilsier imidlertid at man også vil få en økning i antall kreftpasienter. 

1.4. Kreft – en folkesykdom 

Statistikk fra Kreftregistret viser at det i 2010 ble registrert 28 271 nye krefttilfeller i Norge.  
Av disse var 53 prosent av tilfellene blant menn og 47 prosent blant kvinner. De vanligste 
kreftformene for menn er; prostata-, lunge-, tykktarms-, blære- og hudkreft. For kvinner er 
det; bryst-, lunge-, tykktarms-, føflekk- og livmorkreft som forekommer mest.  
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Fra forrige femårsperiode (2001-05) til siste periode (2006-10), har risikoen for kreft 
(insidensraten) økt med 7 prosent for menn, og 3 prosent for kvinner. Antall nye krefttilfeller 
antas å øke med nær 20 prosent fram til 2020. Fire av 10 nordmenn vil få kreft, noen får 
flere former for kreft i løpet av livet.   
 
I dag er det over 200 000 nordmenn som enten har hatt eller som lever med kreftsykdom.   
Dette tallet er firedoblet fra 1975 og er forventet å øke med samme hastighet fram til 2030.  
2010-tallene fra Kreftregistret viser imidlertid at dødeligheten av kreft totalt sett har sunket 
både blant menn og kvinner, målt i antall dødsfall per 100 000 innbyggere med justering for 
alder. Det faktiske antallet som dør av kreft har imidlertid steget. En stor del av det økte 
antallet kreftdiagnoser kan tilskrives at befolkningen øker og at gjennomsnittlig levealder blir 
høyere, da sjansen for å få kreft øker med alderen. Kreft er i dag årsak til 20 prosent av alle 
dødsfall. 
 

Figur 1.1. Prosentvis sjanse for 5- års overlevelse, alle kreftdiagnoser og begge kjønn- oppfølgingsperiode, 1971-

2010
3
 

 

  

 

1.5. 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 jfr. figur 1.2 over. 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 

                                                 
3
 Hentet fra kreftstatistikken for 2010 publisert 11. september 2012. Kreftregistret 
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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 
områder av kroppen som bestråles (Tubiana 2009)4. 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 
prostatakreft og i hode-halsområdet med økning av stråledosene. Moderne stråle-
behandlingsteknikker 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 kan gis til svulsten ved hver behandling, 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 langtids-
overlevende etter behandling og muligheten for å helbrede flere, er tilleggskostnaden 
sannsynligvis moderat. Kostnadene for strålebehandling 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. 
 

1.6. Utbredelsen av partikkelterapi 

Allerede i 1946 foreslo fysikeren Robert Wilson bruk av protoner i strålebehandling, og 
første pasient ble behandlet i 1954 ved Berkeley i USA. Første europeiske pasient ble 
behandlet i Uppsala i 1957. Likevel var det først i 1991 at et klinisk senter for protonterapi 
kom i Loma Linda, USA – og allerede i 1994 ble det første senteret for karbonterapi bygget 
ved National Institute of Radiological Sciences i Chiba, Japan. Utviklingen siden den gang har 
gitt et stort antall protonsentra på verdensbasis, og bare i USA er det rundt 20 sentre i drift 
eller under planlegging/bygging. I Japan er det tilsvarende 14 anlegg i drift eller under 
bygging. 

Berkeley i USA var lenge ledende i verdenssammenheng vedrørende partikkelterapi utover 
protoner, men etter at stedet ble stengt i 1991, overtok Tyskland og Japan denne rollen. I 
Japan er det nå tre sentre som tilbyr karbonbehandling og to under bygging. I Europa er det 
to i drift og to under bygging. Per mai 2013 er det på verdensbasis 37 protonanlegg i klinisk 

                                                 
4
 Tubiana M. Can we reduce the incidence of second primary malignancies occuring after radiotherapy? A 

critical review. Radiother Oncol 2009; 91: 4-15 
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drift, og det er ytterligere like mange under planlegging (Kilde: http://ptcog.web.psi.ch). Det 
finnes 6 kliniske anlegg med karbonterapi og det er ytterligere 10 under prosjektering, 
planlegging eller bygging. Dette er en blanding av rene karbonanlegg og kombinerte anlegg, 
med både protonterapi og karbonterapi. (Kilde: http://ptcog.web.psi.ch).  

 Figur 1.2. Dagens eksisterende og planlagte partikkelsentre. 

 

Ved utgangen av 2012 var det på verdensbasis behandlet 108 238 pasienter med 
partikkelterapi, hvorav 93 895 pasienter ble behandlet med protonterapi. Mesteparten av de 
resterende har fått behandling med karbonterapi (Kilde: http://ptcog.web.psi.ch)  

Figur 1.3 gir en indikasjon på hvilken vekst det har vært for antallet behandlingsrom for 
protonterapi i løpet av de siste par tiår (Kilde: IBA Particle Therapy). Den samme utviklingen 
ses for karbonanlegg eller kombinerte anlegg, men man er på et tidligere utviklingssteg enn 
for protonterapi. Antall sentre på verdensbasis er enormt ekspanderende, med endringer 
måned til måned. Det kan derfor være noe usikkerhet i tallmaterialet over antall sentre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ptcog.web.psi.ch/
http://ptcog.web.psi.ch/
http://ptcog.web.psi.ch/
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Figur 1.3: Oversikt over antallet anlegg for protonterapi på verdensbasis og antallet pasienter behandlet med 
protonterapi pr år.

5
 

 

 
 

Som y-aksen til høyre i figuren viser, ble opp mot 9000 pasienter behandlet med 
protonterapi i 2011. Som y-aksen til venstre viser, var antallet behandlingsrom, pr 2011, om 
lag 170 medregnet sentre under planlegging og bygging. 

  

                                                 
5
 IBA Particle Therapy, http://www.iba-worldwide.com 
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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 
mulighet til å lage kompliserte doseplaner, der dosen som gis til kritiske organer reduseres 
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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). 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 20016.  Dette skyldes dels 
tidligere underforbruk av stråling pga. dårlig kapasitet, dels økende kreftforekomst og nye 
indikasjoner. 

Figur 2. 3. Antall strålebehandlinger, 2001-2010
7
 

 

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 (scannet) 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. 
Protonet er den positivt ladede delen av hydrogenatomet, generert gjennom å adskille 

                                                 
6
 Hentet fra Statens strålevern. Stråleterapi i Norge, Publisert 01.11.2012.  

7
 Hentet fra Statens strålevern 
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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. 
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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. Sammenligning av doseplaner med fotoner og protoner for hjernesvulst 

 
 
Svulst innenfor kraniet som ønskes bestrålt er tegnet som et oransje omriss. Doseplanlegging er gjort 
med konvensjonell fotonplan (venstre), intensitets-modulert fotonplan IMRT (midten) og protonplan 
(høyre). Områder som får samme stråledose har lik farge. IMRT planen gir en adskillig bedre 
dosefordeling enn konvensjonell plan og omtrent samme dose i målvolumet som protoner. Den store 
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forskjellen er at dose i omgivende normalvev (farget på IMRT-planen) er betydelig lavere i 
protonplanen. Det gule, fiolette og grønne området i IMRT planen spares med protonterapi.  

 
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 
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ofte var gitt som tillegg til protoner) og IMRT. Studiene er oftest gjort på indikasjoner der 
antall pasienter er stort (særlig prostatakreft), men fagmiljøet tror forskjellene mellom 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. 

2.5. Behandling med tyngre ioner (særlig karbonioner) 

 
Grunnen til at karbon er det mest undersøkte av de tyngre ionene er at dette ionet har den 
beste balansen mellom energiavgivelse (og dermed biologisk effekt i vevet) på veien 
gjennom pasienten inn til svulsten og i energiavgivelsen i selve svulstområdet. Den 
strålebiologiske effekten er betydelig høyere i svulstområdet for karbon enn protoner pga. 
ionenes større tyngde. Flere andre biologiske forhold (2.3 Oksygen- og cellesyluseffekter) gir 
karbonbehandling et fortrinn. Dette er egenskaper som gjør det mulig å gi karbonstrålingen 
med færre behandlinger (fraksjoner). Det gjør at karbonbehandlingen kan gjennomføres på 
kortere tid (færre uker) enn proton- og fotonstråling, der fraksjonering er svært viktig for å 
oppnå den mest gunstige balansen i effekt mellom pasientens normalvev og i svulsten. 
Karbonioner gir også mindre spredning av stråling i normalvev i ytterkant av svulsten enn 
protoner gjør og kan derfor gis som en enda mer fokusert behandling enn protoner kan.  
 

Klinisk erfaring med karbonbehandling 
Disse forhold ved karbonioner har siden oppstart i 1994 vært utnyttet i pasientbehandling 
ved National Institute of Radiological Sciences (NIRS) i Chiba, Japan, senere ved karbon-
anlegg som Heidelberg i Tyskland. Ved NIRS er det gjennomført over 50 systematiske kliniske 
karbonstudier ved forskjellige kreftformer i ulike deler av kroppen. Studiene bekrefter 
funnene i stråleforsøk på celler og i forsøksdyr – at den strålebiologiske effekten av karbon 
er høyere i både normalvev og svulstvev. De første utprøvende studiene anga dosenivåer 
som normalvevet kunne tåle og gjorde det mulig å gjennomføre veldefinert behandling ved 
svulstformer der fotonbehandling gir dårlig effekt.  Overraskende gode resultater er 
oppnådd for mer sjeldne varianter av hode/halskreft (adenocarcinom, adenoid cystisk 
carcinom, malignt melanom), ved svulster i og under kraniet og i ryggsøyle (chordom, 
malignt meningeom, chondrosarkom, nevroblastom), kreft oppstått i leveren 
(hepatocellulært carcinom), som eneste form for behandling ved sarkomer i ben og bløtvev, 
ved tilbakefall av rektumkreft etter kirurgi, ved adenocarcinom i livmorhalsen og ved 
lokalavansert kreft i bukspyttkjertelen. Avansert malignt melanom i øyet er også behandlet 
med svært god lokal sykdomskontroll og relativt beskjeden normalvevsbivirkninger.  I tillegg 
er mindre pasientserier publisert som støtter opp om at karbonbehandling gir en bedre 
sykdomskontroll ved noen lite fotonfølsomme kreftformer, som f.eks. nyrekreft. 

De samlede kliniske data viser at karbonbehandling har et stort potensiale for å helbrede 
flere kreftpasienter enn vi kan med dagens etablerte fotonbehandling og kan i tillegg (som 
med protoner) spare stråling i normalvev og derved redusere risiko for langtidsskader. 
Erfaringsgrunnlaget ved karbonbehandling er imidlertid fortsatt relativt lite (ca. 10 000 
pasienter), og pasienter bør behandles i kliniske studier, helst i et internasjonalt samarbeid, 
for å vinne ny kunnskap så raskt som mulig. Når det gjelder karbonbehandling av barn, er 
foreløpig få behandlet og risikoen for sekundær, stråleutløst kreft kan ikke estimeres. 
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Utenfor definerte protokoller bør derfor barn fortsatt tilbys proton- fremfor 
karbonbehandling, til tross for at det avgis mer spredt stråling i nærområdet omkring 
svulsten ved proton enn med karbonionene. Selv om karbonbehandling altså kan sees på 
som en naturlig videreutvikling av partikkelterapi, fra protonterapi – vil det sannsynligvis 
også være behov for protonterapi i fremtiden. Dette skyldes dels økonomiske aspekter, men 
også egenskaper ved karbonstråling som gjør det vanskelig å gi behandlingen over mange 
fraksjoner, med tilhørende reparasjon av normalvevet. Dette gjør seg gjeldende i områder 
med mye svulstvev infiltrert i normalvev, der funksjonen av normalvevet ønskes 
opprettholdt. 

Erfaringene fra studiebesøket ved karbonanlegg i Japan 
På prosjektgruppens studietur til partikkelterapianlegg i Japan er det blitt verifisert at 
behandlingsanleggene for tyngre ioner har teknisk mulighet til å gi velkontrollerte doser til 
svulster hvor som helst i kroppen på linje med det moderne protonanlegg kan det. 
Behandlingen ble gjennomført med stor grad av nøyaktighet og rutinene for å følge opp 
pasientene etter endt behandling for å vurdere hvordan svulstene reagerte og eventuell 
normalvevskade oppsto etter behandling var gode. Det er derfor grunn til å feste tillit til 
behandlingsresultatene fra NIRS ved svulstformer som vi vanligvis betrakter som lite 
strålefølsomme ved fotonbehandling. Fordi oppnådd effekt er dels så mye bedre enn med 
fotoner og protoner, vil det neppe bli gjennomført randomiserte studier i fremtiden, da 
dette sannsynligvis ville bli oppfattet som uetisk. Fordi gevinsten av å dele opp behandlingen 
i mange fraksjoner (som følge av radiobiologiske forhold) er mindre med tyngre ioner enn 
med fotoner og protoner, gis ofte karbonbehandling med færre fraksjoner (gjerne 4 til16) i 
forhold til foton- og protoner (oftest 25-35 behandlinger). Kostnadene for karbonbehandling 
for den enkelte pasient er derfor lavere enn anleggskostnadene skulle tilsi.  

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. 
Partikkelbestråling, særlig med tyngre ioner enn protoner, har noen biologiske fordeler 
fremfor fotoner (høyere biologisk effekt, mindre avhengighet av svulstens oksygeninnhold, 
mindre reparasjon av stråleskade i svulsten, mindre avhengighet av at svulstcellene er i en 
gunstig del av celledelingen når strålingen blir gitt). Sett fra et biologisk ståsted har derfor 
karbonioner på sikt et klart større klinisk potensiale, dvs. muligheten til å helbrede flere 
kreftpasienter, enn protoner. Forskningsinteressen er derfor høyere for tyngre ioner. Det 
samme er tilfelle for den basale og ikke-medisinske forskningen.  

Vurdering av hvilken type anlegg som bør velges baserer seg både på her og nå situasjonen 
og hvilken forventet utvikling en ser. Både fra et klinisk- og forskningsmessig perspektiv vil 
alternativ 2 med kombinasjonsanlegg gi størst muligheter.  
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3. Dimensjonering av behandlingskapasitet  

3.1.  Medisinske indikasjoner for partikkelbehandling  

 
Protonbehandling har vært gitt i over 60 år, riktignok for en stor del i anlegg bedre egnet til 
fysikkforskning enn til pasientbehandling. Det kan forklare at det er så få kliniske, 
randomiserte (fase III) studier der partikkelbehandling er gitt i direkte sammenligning med 
effekten av fotoner (høyenergetisk røntgenstråling). Det er først de senere årene at 
partikkelanlegg har blitt såpass klinisk anvendelige at sammenlignende behandling med 
fotonanlegg er realistisk.  Mange av eksisterende partikkelanlegg har vært drevet på 
kommersiell basis eller har hatt inntekter fra betalende pasienter som den vesentlige 
økonomiske basis i driften. Det har ikke gitt rom eller insitament for akademisk forskning, 
som i mindre grad er inntektsbringende og som krever tilknytning til universitet og 
universitetssykehus. Oppfølging av pasientene etter behandling har ikke vært prioritert, noe 
som har ført til at kunnskapen om langtidsbivirkninger ikke er blitt optimal. I mange land 
betyr lange avstander at denne type studier ikke blir prioritert og at pasientene ”mistes” i 
forbindelse med oppfølging. Slik er det ikke i de nordiske land, der vi har en langt bedre 
oversikt over så vel totalbefolkning som våre kreftpasienter. Dette betyr at de nordiske land 
kan følge langtidseffekten av strålebehandling på en langt sikrere måte. 

Mange av de resultater som viser effekten av partikkelbehandling er derfor erfaring fra 
pasientserier ved de enkelte sentra og fase I-II studier. De rettes dels mot akutt toksisitet 
(fase I.) Protokollerte fase II studier er rettet mot ulike svulstgrupper for å kartlegge 
effektivitet/kontroll av kreftsykdommen i det behandlede området. For noen indikasjoner er 
behandlingsresultatene 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 partikkelbehandlingen 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. 

I flere tilfeller er nytteverdien så åpenbar at det medisinske miljø uten videre har erkjent at 
partikkelbehandling er vesentlig bedre enn fotonbehandling. Ved disse indikasjoner vil det 
aldri komme randomiserte studier, da man vil anse det uetisk å allokere pasienter til en 
gruppe som skulle 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 der hvor doseplanlegging viser en klart bedre dosefordeling enn 
ved bruk av fotoner.  

Likevel er det mange kliniske situasjoner der doseplanlegging med partikler kan vise fordeler 
(særlig redusert normalvevsdoser) fremfor fotoner, men der nytteverdien bør avklares i 
studier, enten som randomiserte studier (med kontrollarm i studien med beste etablerte 
behandling), eller som prospektive, kontrollerte studier der en sammenligner med historiske 
materialer. Foruten registrering av sykdomskontroll samt langtidsskader av bestrålt vev, bør 
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disse studier kartlegge aspekter som livskvalitet og kost-nytte ved partikkelbehandling ved 
den gitte svulstform og kliniske situasjon. 

Inntil nylig har reduksjon av langtidsskader i normalvevet ved den meste brukte 
partikkelterapien, protonbehandling, vært mest i fokus. Stråleterapi er 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 
stråling. Utnyttelse av den høyere biologiske effekten i den såkalte Braggtoppen (se under 
Biologiske effekter), særlig i flerfelts partikkelbehandling, er en åpenbar mulighet for å øke 
antall helbredede pasienter uten å øke andel pasienter med langtidsbivirkninger.  

Bruk av andre strålekvaliteter enn protoner (særlig karbonioner - alternativ 2) vil ha bedre 
effekt på svulstceller som har lite oksygen (hypoksiske celler) og karbonioner vil være mindre 
avhengige av cellenes posisjon i delingsfasen for å utøve sin effekt.  Et viktig unntak fra 
manglende studier i partikkelterapi er de systematiske Fase I og II studier gjennomført med 
tyngre ioner (karbon) ved National Institute for Radiological Sciences i Chiba, Japan. Det er 
gjennomført over 50 slike systematiske studier og de demonstrerer klart at 
karbonbehandling kan helbrede svulster som er lite strålefølsomme med fotoner. Dette er 
ikke overraskende sett på bakgrunn av den høyere strålebiologiske effekt, mindre 
avhengighet av oksygentilstedeværelse i svulstvevet, mindre avhengighet av at kreftcellene 
er i en spesiell fase av celledelingen når strålingen gis og at kreftcellene i mindre grad kan 
dele seg etter å ha blitt bestrålt. Dette er også grunnene til at tyngre ioner har et større 
potensiale for å øke helbredelsesprosenten ved lokalisert kreft enn protoner har. 

Det er viktig å inkludere pasienter der dose-respons relasjoner med partikler utforskes i 
kontrollerte studier. 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 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, der et tett samarbeid 
mellom regionene og senteret for partikkelbehandling før og etter gjennomført behandling 
er helt nødvendig. Dersom pasientoppfølgingen etter gjennomført behandling skal bli 
kvalitetsmessig god og resultatene evaluerbare, viser all erfaring at et tett faglig samarbeid 
med vitenskapelig egeninteresse fra alle regionene er det som sikrer dette. 
 

3.2.  Pasienter aktuelle for partikkelbehandling 

 
I det følgende er indikasjoner for partikkelbehandling og pasientantall som er kandidater for 
å inngå i kontrollerte studier for å avklare nytten av partikkelstråling vurdert. Innledningsvis 
kan det nevnes at det relativt nylig er gjort tilsvarende analyser i andre europeiske land: 
Sverige, Italia og Østerrike.  Disse analyser estimerer at 10-15 % av pasientene som i dag 
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henvises for strålebehandling er kandidater for slik behandling.  I Sverige har man estimert 
ca. 2 000 – 2 500 pasienter årlig som kandidater.  Ut fra folketallet vil det tilsi 1 060 – 1 300 
pasienter i Norge årlig. I 2012 ble det gitt over 13 000 eksterne strålebehandlingsserier i 
Norge. Et konservativt estimat på 12 % av dette tilsier ca.1 500 pasienter aktuelle for 
partikkelbehandling. 

Helsedirektoratets utredning om protonbehandling har blitt oppdatert med publiserte 
studier etter 20108.  I det følgende er det en kortfattet gjennomgang av ulike 
indikasjonsområder der partikkelbehandling er aktuelt. For nærmere omtale av det enkelte 
kreftområde og referanser, se vedlegg 2. Merk særlig at kliniske resultater fra studier med 
tyngre ioner (karbon) er inkludert. 

Tabell 3.1. Antall pasienter aktuell for partikkelbehandling, 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 

 

Konklusjon:  
Ved gjennomgang av de enkelte diagnoser har man kommet frem til et lavere estimat av 
aktuelle pasienter enn det basert på utredningene fra Sverige, Østerrike og Italia. Det taler 
for at estimatene presentert over er konservative. Med henblikk på behandlingskapasitet 
dette innebærer, betyr det at det i opptrappingstiden fra starten bør være minimum tre 
gantry for protoner tilgjengelig for pasientbehandling, da kapasiteten for behandling med ett 
gantry vil være 150-300 pasienter i året etter erfaring fra besøkte anlegg i utlandet, avhengig 
av arbeidsdagens lengde (opptil 14 timers dag) og antall fraksjoner på 25-30 pr. pasient. 
Behovet for et fjerde behandlingsrom vil melde seg i løpet av opptrappingsperioden, og 
innredning av slike i etterkant vil innebære minimum 6-8 ukers nedetid for hele anlegget 
dersom et konvensjonelt anlegg velges. Derfor anbefales innkjøp og montering av fire 

                                                 
8
 Protonterapi som behandlingstilbud til norske pasienter, 2010, Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av 

Helsedirektoratet 
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behandlingsrom fra starten. Ved montering av kompakte anlegg, vil nye behandlingsrom 
kunne tas i bruk uten at eksisterende rom må tas ut av funksjon.  
 
Det er tvilsomt om et stort konvensjonelt, nasjonalt anlegg med kun  protoner (alt. 1a) bør 
bygges. Den raske tekniske utviklingen av kompakte anlegg med betydelig mindre arealkrav, 
bygningsmasse og driftskostnader, gjør at det ved politisk vedtak om kun protonbehandling i 
Norge anbefales en desentralisert modell med kompaktanlegg (4 behandlingsrom, ved 3 
regionssykehus). 
 
Går man for alternativ 2, som er et kombinert anlegg, innebærer det for karbon en fiksert 
stråle i horisontal og vertikal retning i to behandlingsrom (ikke gantry, men bygningsmessig 
tilrettelagt for dette i fremtiden). I tillegg kommer to behandlingsrom med gantry for 
protonbehandling. Som en tilleggsgevinst kan det bygges et forskningsrom med en ikke- 
roterbar strålelinje, helst kombinert med en liten faststråleutgang beregnet for øyebestråling  
og for bestråling av små forsøksdyr. Ellers bør ett av rommene for karbonbehandling 
tilrettelegges for øyebestråling og forskning utenom behandlingstid, men dette er en ikke-
optimal løsning. Det er mulig å bruke en enkelt synkrotron til å akselerere både protoner og 
karbonioner, men tidstap i skifte mellom ionene og lite fleksibilitet taler for at en synkrotron 
til karbonionene kombinert med to kompaktanlegg for protoner kan gi en mer effektiv drift 
av et sentralt, nasjonalt anlegg.  
 

3.3. Hvordan sikre fleksibilitet i behandlingskapasiteten? 

Ved investering i såpass kostbare anlegg som for partikkelstråling, bør utnyttelse av utvidet 
arbeidsdag til 12 eller 14 timer planlegges, i hvertfall til protoner. Dette øker bemannings-
behovet, særlig av stråleterapeuter og teknisk assistanse og service, men med tanke på 
grunnlagsinvesteringen, vil det være god økonomi i det. Ved etablering av et kombinasjons-
anlegg kan sannsynligvis delen med de tyngre ioner (karbon) opereres kun på dagtid, da det 
vil kreves færre fraksjoner. Alternativt kan man ved lengre skift ha muligheten for å 
behandle flere pasienter. En opptrappingsplan over en 4-års periode vil være realistisk.  En 
slik opptrapping, med økning i antall stillinger og arbeidstid i pakt med stigende 
pasienttilgang, planlegges også ved de andre partikkelklinikker i Norden (Skandion og 
Aarhus).  
 

3.4. Hvilke følger vil et tilbud om partikkelterapi få for andre 

behandlingstilbud? 

Det har vært en betydelig økning i antall pasienter strålebehandlet i Norge de siste årene (se 
Figur 2.3.) og det forventes en ytterligere økning med 4-6 % årlig de nærmeste årene, ut fra 
økningen i kreftforekomst og indikasjoner. Uten innføring av partikkelbehandling må 
kapasiteten for fotonbehandling derfor økes i hele landet med ulik regional vekting. 
Kapasitetsøkningen for fotonbehandling i regionene vil derfor flate ut i en periode på 4-5 år 
ved opprettelse av et nasjonalt partikkelterapisenter, men behovet for fotonkapasitet vil 
ikke minke. Et partikkelsenter vil derfor ikke medføre nedbygging av stråleterapien i 
regionene.  
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Pasienter med behov for høyspesialiserte, nasjonale tjenester vil i dag ofte få deler av sin 
behandling i regionene og den nasjonale tjenesten bli integrert i en flermodalitets 
behandling. Slik behandling krever en god logistikk og tett samarbeid mellom 
behandlingsleddene. Sentralisering av partikkelbehandling vil på samme måte innebære at 
flere pasienter vil få sin strålebehandling utenfor egen region, men det trenger ikke medføre 
at øvrig onkologisk behandling flyttes. Unntaket er medikamentell behandling som må gis på 
samme tid som strålebehandlingen, noe som kan gjelde en del av pasientene, og som det 
ved senteret må være kapasitet til å gi. 

Dersom man kun går inn for protonbehandling i Norge, er en desentralisert modell med 
mindre enheter i flere regioner mest aktuelt. Et separat helseforetak som eier er da ikke så 
aktuelt som ved et kombinasjonsanlegg. Det må da utvikles en nasjonal samarbeidsmodell 
hvor universitetsklinikker som har protonenheter samarbeider med øvrige klinikker uten 
anlegg etter de samme prinsipper som skissert over for et nasjonalt anlegg. I stedet bør ett 
av protonsentrene få en kompetansesenterfunksjon og få ansvar for å sikre geografisk 
rettferdig fordeling av pasientene og for koordinering av felles protokoller som pasientene 
skal behandles etter.  
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4. Organisasjonsmodell for norsk senter for partikkelterapi 

4.1. Nasjonal satsning 

Etablering av et tilbud om partikkelterapi vil kreve store investeringer og høy kompetanse. 
Det er derfor naturlig og nødvendig at opprettelse av et slikt behandlingstilbud skjer som  
en felles nasjonal satsning.  
 
Det må i den forbindelse vurderes hvordan et nasjonalt tilbud om partikkelterapi bør 
organiseres, og i hovedsak finnes det to muligheter for valg av organisasjonsmodell. 
Behandlingstjenesten kan organiseres som en nasjonal eller regional behandlingstjeneste 
tillagt et eller flere universitetssykehus, eller det kan etableres en egen juridisk enhet som 
får ansvaret for en slik tjeneste. Et tredje alternativ kan være en samarbeidsløsning som 
reguleres ved en avtale mellom f.eks. de ulike regionale helseforetakene. Valg av modell  
vil påvirkes av hva slags pasientforløp man ønsker for partikkelterapi, men også av hvilket 
alternativ man velger med tanke på behandlingsform og -anlegg. 
 

4.2. 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 også  
som et gode at man har et relativt nært geografisk helsetjenestetilbud i en sårbar situasjon.  

For nasjonale tjenester er det et grunnleggende prinsipp at mest mulig av behandlings-
forløpet skal foregå i pasientens egen bostedsregion, og prinsippet bør også legges til grunn 
for partikkelterapi. Det vil si at utredning, forberedelser og planlegging av behandling, kan  
og bør skje i pasientens egen region hvor man allerede har detaljert innsikt i pasientens 
medisinske situasjon. Selve partikkelbehandlingen kan gjennomføres ved et nasjonalt eller 
regionalt senter avhengig hvilket løsningsalternativ man velger. Enkelte pasienter må også få 
annen behandling i for- eller etterkant av partikkelbehandlingen, og det er naturlig at dette 
vil skje regionalt. Oppfølging av pasienten bør også skje regionalt i samarbeid med et evt. 
nasjonalt senter jfr. figuren under.  

Figur 4.1 Pasientforløp for partikkelterapi ved etablering av et nasjonalt senter (alt. 1a eller alt. 2a el. 2b) 
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Det skisserte forløpet søker å bidra til et helhetlig forløp for pasienten. Videre vil det  
bidra til at man unngår dobbeltarbeid og ressurssløsing ved at utredning og planlegging  
i all hovedsak skjer regionalt, og ikke må gjøres om igjen når man kommer til et nasjonalt 
senter. I prinsippet er det kun selve partikkelbehandlingen som skjer sentralt ved et 
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nasjonalt senter. For noen pasienter vil man måtte foreta nødvendig justering, oppfølging og 
replanlegging av doseplanene med tilhørende CT-, MR- og PET-opptak av ulike årsaker, men 
dette vil kun skje for et fåtall. Ved karbonterapi antar man at doseplanlegging ikke kan skje 
regionalt, men må gjennomføres ved det nasjonale senteret, da dette krever mer spesialisert 
kompetanse. 
 
Dersom man velger regionale protonanlegg (alternativ 1b), vil forløpet for pasienten bli det 
samme som beskrevet ovenfor, men behandlingen gis ved et regionalt senter og ikke ved et 
nasjonalt senter jfr. figuren under: 
 
Figur 4.2 Pasientforløp for partikkelterapi ved etablering av regionale protonanlegg (alt. 1b) 
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4.3.  Nasjonalt senter og regionalt engasjement 

 
For å sikre et felles engasjement og oppslutning om partikkelbehandling i hele landet, er  
det viktig å velge en organisasjonsmodell som bygger opp under nettopp dette. Det tilsier  
at man bør sikre et likeverdig behandlingstilbud og en aktiv regional deltakelse i pasientenes 
forløp. 
 
Likeverdig behandlingstilbud 
Lik tilgang til nødvendig behandling uavhengig av geografisk bosted er særlig viktig ved 
livreddende behandling og der langtidsbivirkninger av behandling kan reduseres gjennom 
spesialisert terapi. For å sikre et likeverdig behandlingstilbud, er det helt avgjørende at man 
benytter seg av lik indikasjonsstilling i hele landet. Sentrale aktører i de regionale kreftfag-
miljøene må derfor være godt orientert om hvilke pasientgrupper som skal tilbys partikkel-
behandling, enten som standardterapi i henhold til nasjonale retningslinjer eller som ledd i 
kontrollerte studier for kunnskapsutvikling om nytteverdien av denne type behandling. Dette 
gjelder uavhengig av hvilket løsningsalternativ som velges. 
 
Nasjonalt og regionalt fagmiljø for partikkelterapi  
En lik praksis vedrørende seleksjon og henvisning av pasienter til partikkelterapi vil kreve  
et vedvarende engasjement for slik behandling. Det sikres best gjennom en aktiv regional 
deltakelse i pasientforløpet, og vil bidra til å skape et bredt nasjonalt og dedikert fagmiljø for 
partikkelbehandling. Det er også avgjørende for forskningen på partikkelterapi, siden de 
fleste pasienter vil inngå i nasjonale/internasjonale prospektive studier. En effektiv 
informasjonsinnhenting om tumor- og sykdomskontroll og om langtidseffekter bør skje 
regionalt der pasienten i all hovedsak følges opp, og fortløpende meldes tilbake til de som 
leder de nasjonale studiene. Forskning på partikkelterapi vil med andre ord kreve et 
kontinuerlig nasjonalt samarbeid over lang tid uavhengig av hvilket løsningsalternativ som 
velges.  
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Et annet viktig moment for å ha en distribuert partikkelkompetanse i landet, er den 
forventede utvikling innen protonterapi. Det er stor grunn til å tro at et nasjonalt 
partikkelanlegg over tid vil suppleres av mindre protonanlegg. Mulighetene som den 
teknologiske utvikling gir for mindre protonanlegg, gjør at slik behandling etter hvert kan 
plasseres i tilknytning til eksisterende regionale stråleterapiavdelinger. En slik trend ser vi 
allerede i USA. Kompetanse for å ta i bruk slik behandling vil da allerede være regionalt til 
stede utenfor et nasjonalt senter og sikre en rask oppstart. Sannsynligvis vil karbon-
behandling være forbeholdt et nasjonalt senter på grunn av investeringens størrelse og 
behovet for spesialkompetanse til slike anlegg. 
 
4.4.  Ansvars- og oppgavefordeling mellom regionalt og sentralt ledd 
 
Dersom man legger det skisserte pasientforløpet ovenfor til grunn, er det viktig at de som 
skal forberede og planlegge partikkelbehandling av en pasient innehar både den særskilte 
kompetanse, diagnostiske utstyr og annet planleggingsutstyr som er nødvendig. 
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, St.Olavs Hospital, Haukeland Universitetssjukehus og 
Oslo Universitetssykehus har alle slik kompetanse og utstyrspark. Det vil imidlertid være 
behov for å investere i likt standardisert planleggings- og fikseringsutstyr og herunder felles 
IKT-løsning, dersom man skal iverksette det skisserte pasientforløpet ovenfor. Det må 
tilrettelegges for elektronisk informasjonsoverføring av journaldokumentasjon og billed-
informasjon mellom et nasjonalt senter og de regionale avdelingene. Dette er svært viktig 
for å sikre et effektivt forløp og god ressursbruk, slik at planleggingsarbeid som gjøres 
regionalt (fiksering, billedopptak i behandlingsposisjon og doseplanlegging) er av en slik 
kvalitet at det kan brukes ved det nasjonale senteret og ikke må gjøres om igjen ved 
oppmøte til behandling. Det må videre legges til rette for et tett samarbeid mellom 
regionene om alle praktiske sider av behandlingen. Strålebehandling for den enkelte pasient 
foregår ofte i et knapt tidsvindu for å passe inn i annen behandling som gis i pasientens 
bostedsregion, og som er avhengig av tilstrekkelig kapasitet både regionalt og sentralt. 
Annen behandling (f. eks av komplikasjoner eller komorbiditet) må følges opp uten avbrudd 
når pasienten kommer til eller er ferdig behandlet ved det nasjonale senteret.  
 
Det er naturlig at det medisinske ansvaret for pasientene til partikkelbehandling følger 
normale rutiner for nasjonale tjenester dersom man velger alt. 1a, 2a eller 2b. Det vil si at 
regionalt sykehus innehar det medisinske ansvaret frem til pasienten er overført til nasjonalt 
senter for behandling. Deretter overtar regionalt sykehus ansvaret igjen når behandlings-
oppholdet på det nasjonale senteret er ferdig, og pasienten blir overført tilbake til regionalt 
sykehus. 
 
Under følger et flytskjema og en oversikt over hvordan oppgavefordelingen mellom regionalt 
sykehus og nasjonalt senter er tenkt gjennomført: 
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Figur 4.3 Oppgavefordeling mellom regionale enheter og nasjonalt senter for partikkelterapi (alt. 1a og alt. 2a 
og 2b) 
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4.5.  Tilknytning til eksisterende universitetssykehus 

 
Et senter for partikkelterapi vil ha behov for flere ulike medisinske spesialist- og støtte-
funksjoner som anestesi, radiologi, ulike laboratorium, tannlege, sterilforsyninger m.m. 
Tilgang på ordinær stråleterapi som back-up løsning for partikkelterapi er også viktig, og  
for noen pasienter kan det tenkes at det er behov for en kombinasjon av både ordinær 
fotonterapi og partikkellterapi. Dette behovet er uavhengig av valg av de skisserte 
alternativene. 
 
Omfanget av tjenestene som er beskrevet ovenfor, ansees ikke å være av en slik størrelse  
at det er hensiktsmessig å etablere disse som egne funksjoner innenfor et partikkelsenter.  
Det er derfor avgjørende at et nasjonalt senter for partikkelterapi lokaliseres geografisk i 
tilknytning til et eksisterende universitetssykehus. Da kan man dra veksler på de fagmiljøene 
som finnes ved en universitetsklinikk, og inngå avtaler om leie av personell og kjøp av 
tjenester etter behov. Det må også understrekes at et partikkelsenter vil være av stor 
betydning for fagutvikling og forskning ved universitetene. 

For å sikre god logistikk med tanke på pasienttransport, må senteret lokaliseres i rimelig 
avstand til kommunikasjonsknutepunkter som jernbane og flyplass. 

 
4.6.  Mulige organisasjonsmodeller 

Nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste 
Et nasjonalt senter for partikkelterapi kan opprettes som en nasjonal eller flerregional 
behandlingstjeneste, og tildeles hhv. et eller to universitetssykehus jfr. veileder for nasjonale 
tjenester9. Dette er normal praksis ved opprettelse av slike tjenester. Modellen har store 
fordeler med tanke på at behandlingsfunksjonen integreres i den øvrige virksomheten ved 
det eller de sykehus som får tildelt behandlingstjenesten. Dette gjelder både i forhold til 
annen kreftbehandling og ulike støttefunksjoner. En slik løsning krever heller ikke nye 
administrative løsninger og ressurser i samme grad som om det evt. opprettes en ny juridisk 
enhet. 
 
Den store ulempen med en slik modell er den økonomiske risikoen som kan følge med en 
slik tildeling av behandlingstjeneste, og for et stort partikkelsenter vil det være til dels stor 
økonomisk risiko knyttet til tjenestetilbudet. Det helseforetaket som eventuelt får tildelt en 
slik nasjonal behandlingstjeneste, står økonomisk ansvarlig for eierskap og drift av et anlegg 
med store investeringskostnader og noe usikkert pasientgrunnlag spesielt i oppstartsfasen. 
Antallet aktuelle pasienter ved full drift er estimert til ca. 1 000 pasienter, men det antas at 
det vil ta noe tid før man når dette antallet. En slik modell kan også medføre utfordringer 
knyttet til etablering av lik praksis vedr. henvisning og prioritering av pasienter til slik 
behandling, og det kan da stilles spørsmål ved om det da blir likeverdig tilgang til partikkel-
terapi i hele landet. Dersom man etablerer et senter for partikkelterapi som en nasjonal 
behandlingstjeneste, bør det derfor etableres en faglig referansegruppe for virksomheten  
jfr. den nasjonale veilederen. På en slik måte kan alle regioner få større eierskap til senteret, 
lik henvisningspraksis bli sikret og senteret få nok tilgang på pasienter.  

                                                 
9
 Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 

universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4. 
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En slik organisasjonsmodell antas å være mindre hensiktsmessig for alternativ 1a, 2a el 2b, 
grunnet de nevnte momentene over.  

Egen juridisk enhet 
I henhold til lov om endringer i helseforetaksloven mv. som trådte i kraft 1. januar 2013,  
er muligheten for å organisere fellesvirksomheter som yter spesialisthelsetjenester som en 
egen juridisk enhet utvidet slik at man kan velge mellom selskapsformen, ansvarlig selskap 
(ANS) eller helseforetak (HF). 
 
De store fordelene med å etablere en nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste som en 
egen juridisk enhet er knyttet til lavere risiko vedr. pasienttilgang og driftsøkonomi, siden 
alle regionale helseforetak vil eie et slikt foretak i fellesskap. I Sverige har de en tilsvarende 
modell der noen landsting er medeiere i Skandionkliniken i Uppsala. Hvert landsting 
(medeier) har en årlig fast forhåndsinnbetaling basert på 50 % av forventet pasientvolum 
med utgangspunkt i folketallet i det aktuelle landstingsområdet. De resterende 50 % betales 
når pasienten faktisk får behandling.  Med en slik løsning reduseres Skandionklinikens 
økonomiske risiko, og landstingene får stimulans til å rekruttere pasienter10. Dette synes å 
være en god løsning, spesielt for de første driftsårene, hvor antallet pasienter gradvis vil øke 
i takt med utbygget kapasitet og igangsatte behandlingsprotokoller. 
 
Etablering av en egen juridisk enhet muliggjør også stor frihet i valg av løsninger knyttet til 
hvorvidt man ønsker å leie eller eie bygg og anlegg, pasienthotell eller ulike støttetjenester. 
En slik modell vil sannsynligvis også gi flere muligheter i forhold til valg av finansierings-
løsning og inntektsmodell av et slikt senter, og kan være enklere med tanke på mulige 
samarbeidspartnere omkring forskning og utvikling. 
 
Den største ulempen med opprettelse av en egen juridisk enhet, er at en slik enhet ikke kan 
integreres inn i en eksisterende kreftavdeling ved et universitetssykehus på samme måte 
som en nasjonal behandlingstjeneste. Det medfører mindre muligheter for å utnytte 
stordriftsfordeler med hensyn til bemanningsløsninger, kompetanse og fleksible løsninger 
for pasientene. Videre vil en egen juridisk enhet medføre noe mer ressursbruk til ulike 
administrative løsninger, siden man ikke blir en del av et eksisterende universitetssykehus. 
 
Det mest formålstjenlige vil sannsynligvis være å etablere det nasjonale senteret som en 
felleseid virksomhet (egen juridisk enhet), fordi investeringene knyttet til anlegget er svært 
store og man vil derfor trenge et godt tilfang av pasienter for å sikre en god og stabil drift.  
En slik organisasjonsmodell antas å være hensiktsmessig for alternativ 1a, 2a el 2b. Modellen 
antas imidlertid å være mindre hensiktsmessig for alternativ 1b, siden dette alternativet 
forutsetter at protonterapi innlemmes fullt ut som en del av den ordinære aktiviteten ved 
det/de universitetssykehus som tildeles et slikt anlegg. Det er likevel mulig å tenke seg en 
slik modell også for 1b i en oppstartsfase. Det er ikke uvanlig at man ved større satsninger 
oppretter egne prosjektorganisasjoner som skal lose en satsning i mål knyttet til både 
bygging av anlegg, innkjøp av utstyr og kompetanseoppbygging. 
 

                                                 
10

 Se vedlegg 3 for nærmere beskrivelse av Skandionkliniken. 
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Ansvarlig selskap eller helseforetak 
Det er ulikt lovverk for henholdsvis ANS og HF, men i praksis vil det være små forskjeller 
mellom de to selskapsformene. De regionale helseforetakene har allerede etablert 
prinsipper11 for regulering og styring av felleseide selskaper, som i all hovedsak tilsvarer 
styring av et HF. I praksis bygges også felleseide selskap (ANS) opp slik at man ivaretar de 
rammer RHFene er underlagt gjennom lovverk og øvrige eier- og myndighetskrav. I dag 
eksisterer det tre felleseide virksomheter som man har erfaringer fra – Luftambulansen 
(ANS), Pasientreiser (ANS)  og HINAS (AS)12. I tillegg er nylig Helsetjenestens 
driftsorganisasjon for nødnett etablert som landets første felleseide HF. 
 
For selskaper som de regionale helseforetakene eier i fellesskap innebærer tidligere praksis 
at Helse Sør-Øst har en eierandel på 40 %, mens de andre foretakene har 20 % hver. Samme 
eierbrøker er brukt i forbindelse med styrerepresentasjon, og samme etablerte praksis tilrås 
brukt dersom man ønsker å etablere et nasjonalt senter for partikkelterapi som en egen 
juridisk enhet. Alternativt kan eierandelene forholde seg til befolkningsstørrelse i de ulike 
regionene.  
  
I helseforetaksloven er det angitt noen krav til styresammensetning for et HF, samt  
at styremøter for et helseforetak skal være åpne. I regjeringserklæringen (Soria Moria 1)  
fra 2005, samt i etterfølgende beslutning fra eier (HOD), fremgår det også at et flertall av  
de eieroppnevnte styremedlemmene i et HF skal velges blant foreslåtte nåværende eller 
tidligere folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Slike krav er ikke gjort gjeldende for 
RHFenes (felleseide) selskaper som er organisert som ansvarlig selskap eller aksjeselskap. For 
felleseide helseforetak har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)  åpnet opp for å gjøre 
unntak for kravet til styresammensetning for disse selskapene. I forbindelse med 
etableringene av Helseforetakenes Driftstjeneste for Nødnett HF (våren 2013) har 
departementet gjort slikt unntak. Tilsvarende signal er gitt i forbindelse med utredning om 
omdanning av Nasjonal IKT som felleseid selskap. Det må imidlertid formelt avklares 
hvorvidt et slikt unntak også kan gjøres gjeldende for et nasjonalt senter for partikkelterapi. 
Et sentralt moment i denne vurderingen er at det antas å være en stor fordel at deler av 
styret innehar kompetanse om partikkelterapi.  

Siden et nasjonalt senter for partikkelterapi først og fremst skal utføre høyspesialisert 
pasientbehandling, vil det være mest formålstjenlig å etablere et slikt senter som et HF, 
siden denne selskapsformen er etablert nettopp for et slikt formål. Virksomheten vil da 
fremstå som en naturlig og integrert del av den offentlige helsetjenesten, og underlegges 
samme rammevilkår og regelverk som den øvrige spesialisthelsetjenesten. 
 
Stiftelse av et slikt helseforetak vil følge ordinær stiftelsesprosess jf. helseforetakslovens § 9. 
For felleseide helseforetak legger imidlertid helseforetaksloven til grunn at eierne i tillegg må 
etablere en skriftlig selskapsavtale, og et slikt arbeid må evt. påbegynnes når HOD har 
foretatt en beslutning om hvilket løsningsalternativ og hvilken organisasjonsmodell man 
ønsker for partikkelterapi i Norge. 

                                                 
11

 Jfr. prinsipper om eierstyring av felleseide selskap utarbeidet av de fire RHFenes eierstyringsgruppe 
12

 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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Regional samarbeidsløsning regulert ved avtale 
Et nasjonalt senter eller regionale sentre for partikkelterapi kan også opprettes som et 
samarbeid mellom f.eks. de ulike regionale RHF’ene, og reguleres ved hjelp av en avtale.  
 
En slik organisasjonsmodell ansees ikke som hensiktsmessig for et stort anlegg som er 
skissert i alternativ 1a, 2a eller 2b. 
  
Det krever stor innsikt å formulere en samarbeidsavtale som ivaretar alle sidene ved et 
nasjonalt senter for partikkelterapi, og da særskilt for en virksomhet som er ukjent for de 
fleste av aktørene i Norge. Da vil sannsynligvis etablering av en egen juridisk enhet være 
langt bedre, og støttes opp av egne lovverk knyttet til enten et ANS eller et HF. 
 
En samarbeidsavtale kan imidlertid være meget aktuell dersom det besluttes å etablere 
regionale protonanlegg alt. 1b). For å sikre en nasjonal satsning på partikkelterapi vil de  
ulike regionale protonanleggene ha behov for et utstrakt samarbeid omkring generelle 
driftserfaringer, kompetanseoppbygging, forskning m.m. Dette gjelder særskilt i oppstarts-
fasen. De regionale protonanleggene vil sannsynligvis ikke stå klare på samme tidspunkt, 
men bli bygd ut etappevis. I tidsrommet fra det første anlegget er ferdigstilt til det siste 
anlegget er på plass, vil det etter all sannsynlighet være behov for en avtale som regulerer 
hvilke pasienter som kan få slik behandling og hvordan den nasjonale kapasiteten skal styres. 
Det samme gjelder også i de tilfeller hvor regionale anlegg ikke kan tilby plass raskt nok i 
forhold til det «terapeutiske vindu» for enkelte pasienter. 
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5. Krav til kompetanse og kompetanseoppbygging 

I det følgende skisseres ulike hovedkategorier av personell man har behov for når man skal 
bemanne et operativt partikkelterapisenter. Når det gjelder planlegging og gjennomføring av 
selve partikkelbehandlingen vil prinsippene ikke være vesentlig annerledes enn for annen 
stråleterapi. Et nasjonalt senter antas derfor å kunne starte opp relativt raskt når anlegg og 
utstyr er på plass, såfremt nødvendig klinisk og teknisk kompetanse allerede er bygget opp 
og etablert lokalt på senteret og ute i regionene. Når beslutning om etablering av type 
anlegg er fattet, bør det derfor straks iverksettes planer for opplæring for de ulike 
profesjoner knyttet til slik type virksomhet.    
 

5.1.  Hovedkategorier av personell 

 
Et nasjonalt senter for partikkelterapi vil ha behov for personell med variert og spesialisert 
kompetanse. I mange tilfeller vil driften av selve anlegget, det vil si alt som må til for å få 
partikkelbestrålingen frem til behandlingsrommet, i stor grad reguleres gjennom egne 
serviceavtaler med leverandør. Det vil si at leverandøren garanterer for en angitt «oppetid»  
og har eget driftspersonell som betjener anlegget. Slike løsninger ser ut til å være normal 
praksis for mange protonanlegg (alt. 1a og 1b) i verden i dag. For de kombinerte anleggene 
som finnes (alt. 2) er det mer variert praksis. Det finnes kombinerte anlegg som er bygget 
opp i samarbeid med ulike leverandører og driftes av behandlingssentrenes egne ansatte, og 
andre anlegg som leverandørene leverer tilnærmet nøkkelferdige og som man har egne 
serviceavtaler for. For selve byggefasen vil leverandøren sannsynligvis kunne stille med all 
nødvendig spesialkompetanse uavhengig av type anlegg som velges.  
 
I vedlegg 8.4 vises det en oversikt over estimert bemanningsbehov for drift av et stort anlegg 
for protonterapi (alt. 1a), for et mindre protonanlegg (alt. 1b) og for et kombinert anlegg  
(alt. 2). Grunnlaget for bemanningsbehovet er hentet fra erfaringer med drift og planlegging 
av anlegg i andre land, samt drift av ordinære stråleterapienheter i Norge i dag.  
 
Onkologer:  

Onkologer (spesialister i kreftbehandling) vil ha det overordnede medisinske ansvaret for 
planlegging og gjennomføring av strålebehandling med partikler, på lik linje med fotonterapi 
i dag. Onkologene ved de regionale sentrene vil samarbeide med hverandre og evt. med det 
nasjonale senteret om valg av strålemodalitet (dvs. valg mellom fotoner, protoner eller 
karbonioner). Disse valgene baseres på kunnskap om dosefordeling fra de respektive 
modalitetene, inklusiv vurderinger av strålebiologiske effekter.  
 
Samarbeidet mellom onkologene vil påvirkes av hvilken organisasjonsmodell som velges jfr. 
kapittel 4. Dedikerte onkologer med særskilt kompetanse og grundig opplæring innenfor 
bruken av partikkelterapi må finnes både ved et evt. nasjonalt senter og i regionene. Dette 
kan skje ved hjelp av kurs og hospitering. En bør også tilstrebe og få til en planmessig 
rotasjonsordning for de onkologene som skal arbeide med partikkelterapi, og som trenger 
dette i sin opplæringsplan for skolering innen partikkelterapi. 
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Medisinske fysikere:  

Det vil være behov for medisinske fysikere med god bakgrunn innen stråleterapi. Denne 
yrkesgruppen har ansvaret for den teknisk-fysikalske gjennomføringen av behandlingen, 
deriblant kalibrering av strålingsutbytte, kvalitetssikring av behandlingsplaner og av de  
ulike prosessene i partikkelterapiforløpet, samt dokumentasjon av behandlingen. 
 
Hovedbakgrunnen til medisinske fysikere ved et partikkelsenter bør være innen medisinsk 
fysikk, men de bør i tillegg ha en noe utvidet kunnskap om partikkelproduksjon, tyngre 
partiklers vekselvirkning med materie og strålebiologi vedrørende partikkelterapi, samt 
kunnskap om detektorer (hardware) og måleteknologi, og om programmering (software)  
for simuleringer og beregninger i mange sammenhenger. Medisinske fysikere innen 
diagnostikk (CT/PET/SPECT/MR/US) må også være tilgjengelig, og denne kompetansen  
vil sannsynligvis best sikres ved et samarbeid med det nærliggende universitetssykehuset. 
 
Fysikerne vil inngå i fagutviklings- og forskningsaktivitet som initieres ved et senter for 
partikkelterapi, og noe i koordinering av fysikk- og klinikkstudier som senteret deltar i 
internasjonalt. 
 
Stråleterapeuter:  

Senteret vil være avhengig av stråleterapeuter til tilpasning av pasientfiksering, diagnostisk 
avbildning, doseplanlegging og behandling. Stråleterapeutene vil kunne fiksere eller 
modifisere fikseringen til pasientene og deretter ta CT, MR el PET-bilder mens pasienten er 
fiksert i behandlingsposisjon. Stråleterapeuter samarbeider med onkologer  
og medisinske fysikere om optimalisering av doseplaner, og vil samarbeide med de øvrige 
regionale strålebehandlingssentra for ivaretakelse av det totale behandlingsopplegg med 
hensyn til f. eks. sekvensiell strålebehandling (regionalt-sentralt) og med hensyn til 
samordning av doseplanmetodikk og -teknikker. 
 
Behandlingspersonalet vil måtte beherske fiksering av pasienter, og også i økende grad ha 
kompetanse om bruken av diagnostiske avbildningsverktøy i behandlingsrommet og 
oppfølging av dette. Det er en klar og generell trend innen stråleterapi at mer avansert 
utstyr for verifikasjon av pasientposisjonering og for doseverifikasjon benyttes. Dette kan 
videre anvendes i større grad for å skreddersy og tilpasse pasientbehandlingen også 
underveis i et behandlingsforløp. 

 
Ingeniører og teknikere:  

Et senter for partikkelterapi må ha tilgang på ingeniører og teknikere med spesialisert 
kompetanse i forhold til drift og vedlikehold av anlegget. Som nevnt over er det mest vanlige 
at dette organiseres gjennom en serviceavtale med leverandøren av anlegget. Det kan også 
være muligheter for å inngå en avtale om lokal kompetanseoppbygning over noen år, med 
siktemål at senterets egne ansatte besørger drift og vedlikehold etter en innkjøringsperiode 
på minimum fem år. En slik mulighet vil særskilt gjelde for de mindre protonanleggene 
(alt.1b) 
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Sykepleiere:  

Senteret vil ha behov for onkologiske sykepleiere på lik linje som ved multimodal kreft-
behandling ved norske sykehus i dag. I tillegg vil det være behov for studiesykepleiere til 
koordinering og oppfølging av kliniske studier. 
 
Administrativt personale inkludert forskningsmedarbeidere:  

Det vil også være behov for noe administrativ personell ved senteret, som har ansvar for 
pasientadministrasjon og -informasjon til alle pasienter som behandles ved senteret m.m. 
Denne staben må kunne planlegge forløp og tilhørende ressurser ved gjennomføring av 
partikkelterapi, og sørge for at regionale og sentrale aktiviteter synkroniseres. Denne staben 
vil også ha ansvar for kommunikasjon mellom senteret og helsemyndighetene. En vesentlig 
del av senterets virke er å legge til rette for at pasientene inngår i prospektive studier. 
Arbeidet med koordinering og oppfølging av kliniske studier blir derfor også en viktig 
oppgave for det administrative personellet. 
 

5.2.  Tilgang på relevant kompetanse 

 
Behovet for onkologer vil øke i årene framover som følge av økt kreftinsidens og prevalens. 
Det er en mangel på onkologer i dag på grunn av fagområdets utvikling og relativt 
langsomme opptrapping av stillinger. Det bør derfor opprettes nye onkologstillinger relativt 
raskt etter at valg av type partikkelanlegg er tatt, slik at onkologene kan opparbeide seg 
kompetanse til å gjennomføre partikkelbehandling fra det tidspunktet anlegget/anleggene  
er ferdigstilt. For opplæring av onkologer til partikkelterapi, bør man tidlig i planarbeidet 
innhente informasjon fra de land som er mest sammenlignbare med Norge, hva angår 
infrastruktur og nivå for helsetjenester. En bør se på hvilke erfaringer Tyskland, Østerrike, 
Italia, Sveits, Sverige, Japan og USA har når det gjelder etablering av sentre for 
partikkelbehandling. Opplæring av onkologer i form av kurs og hospiteringer hos 
institusjoner med erfaring innen partikkelterapi bør planlegges fra beslutning om  
etablering fattes.  
 
Når det gjelder utdanning av medisinske fysikere, vil man sannsynligvis kunne rekruttere 
tilstrekkelig personell fra de utdanninger som i dag finnes, men de vil måtte tilegne seg ny 
tilleggskompetanse. Det vil være naturlig å starte opprettelse av fysikerstillinger når en 
beslutning om et norsk anlegg foreligger, slik at denne kompetansen foreligger ved 
senteret/sentrene når dette/disse er ferdigstilt. Her vil en dialog med universitetene, Norsk 
Forening for Medisinsk Fysikk og Statens strålevern være nyttig i en fase der opplærings-
program skal etableres for å sikre en enhetlig utdannelse av slikt personell på sikt. Det vil 
være aktuelt å benytte seg av internasjonale kurs innen partikkelterapi (f.eks. i regi av 
ESTRO), og i en kompetanse-oppbygningsperiode kan det inngås avtaler om hospitering ved 
ledende internasjonale institusjoner for partikkelterapi, akseleratorlaboratorier og sykehus 
med erfaring fra partikkelterapi. 
 
 
Når det gjelder det øvrige medisinske personalet som stråleterapeuter og kreftsykepleiere, 
er det noe usikkerhet med tanke på tilgangen på lik linje med onkologene. Det utdannes i 
dag et relativt høyt antall radiografer, men færre tar i dag videreutdanning innen stråleterapi 
enn det som var tilfellet for noen år tilbake pga. færre ledige sluttstillinger. For 
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videreutdanning innen partikkelterapi finnes det imidlertid en rekke gode kurs 
internasjonalt. 
 
For å sikre relevant fagpersonell vil det være viktig at det så snart som mulig etter en 
beslutning fattes, utarbeides en opptrappingsplan for ansettelser og utdanning av disse 
faggruppene. Her kan det dras veksler på de erfaringene som er gjort ved andre sentre som 
prosjektgruppen har besøkt eller vært i dialog med. 
 
For drift av anlegget vil det dersom man velger å etablere et kombinert anlegg (alt. 2) 
sannsynligvis kreves noe mer spesialisert teknisk kompetanse enn om man velger å etablere 
et rent protonanlegg (alt. 1a eller 1b). Dette skyldes det antall protonanlegg som er etablert i 
verden i dag, og den solide erfaringsbakgrunn som de ulike leverandørene har med slike 
anlegg. Leverandørene har derimot levert færre kombinerte anlegg og serviceavtaler for 
disse. 
 
På generelt grunnlag er man avhengig av å innhente driftskompetanse fra leverandøren av 
det partikkelanlegget man velger.  I tillegg bør man vurdere å bygge opp egen nasjonal 
driftskompetanse for slike anlegg, som kan drifte anleggene sammen med leverandørene 
eller ta over driften på lang sikt.  
 
Det er av avgjørende betydning at man tidlig i planleggingsfasen diskuterer og avklarer med 
aktuelle leverandører hvor omfattende del av operasjon og drift de respektive leverandører 
ønsker å inngå serviceavtale om. Denne ansvarsfordelingen er svært viktig med tanke på 
hvilket omfang, hvilken tidsplan og hvilke ressurser som må legges inn i opplæringen av 
teknisk driftspersonale. 
 

5.3. Tiltak for å sikre nødvendig kompetanse 

 
Kompetanseoppbygning vil i noen grad avhenge av valget mellom et proton- (alt. 1a eller 1b) 
eller kombinert anlegg (alt. 2), men hovedtrendene vil være like.  Det bør være et over-
ordnet prinsipp at det utarbeides generelle og nasjonalt innrettede opplæringsplaner for de 
yrkesgrupper som har et identifisert behov for opplæring. Et partikkelterapisenter vil gi en 
økning i total strålebehandlingskapasitet i Norge, og kapasitetsøkningen bør sees i 
sammenheng med stråleterapi for øvrig.  

Man bør tilstrebe å samkjøre opplæring der dette er naturlig, f. eks. felles hospitering og 
kursing i de tilfeller hvor flere yrkesgrupper bør få den samme informasjon og opplæring. 
Opplæringen av onkologer, stråleterapeuter innen doseplanlegging og medisinske fysikere 
kan man med fordel starte opp allerede ved en evt. beslutning om etablering. Det bør også 
tidligst mulig etableres gjensidige forpliktende avtaler om forskning. Dette vil gi en 
totalgevinst for fagmiljøet uavhengig av leverandørvalg og dimensjonering av et partikkel-
anlegg i Norge. 

Et nasjonalt senter for partikkelbehandling vil kunne bli en magnet på nøkkelpersonell fra 
alle helseregioner. Rapporten viser at belastningen på de regionale stråleterapiavdelingene 
ikke vil minke pga. økning i kreftforekomst. Det er derfor viktig å utarbeide en samlet 
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kompetanseplan for samtlige stråleterapiavdelinger med tanke på å unngå uheldige 
vridningseffekter, særlig for de mindre enhetene. 

5.4.  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 yrkes-
gruppene. Ved etablering av et norsk senter 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.  
På sikt vil norske eksperter selv kunne bidra med sin kompetanse ved slike kurs.  

Leverandørene av partikkelterapianlegg har den nødvendige kompetanse i forhold til 
bygging, drift og vedlikehold av et partikkelterapisenter, og tilbyr serviceavtaler for drift og 
vedlikehold av anlegget (fra partikkelproduksjon til behandlingsrom). Overføring av 
servicekompetanse til det lokale personalet kan gradvis gjennomføres.  
 
I forhold til byggfaglige vurderinger vil man ikke behøve noe eget opplæringsprogram for å 
bygge et partikkelterapisenter i Norge. Man vil kunne spille på et samarbeid med 
leverandørene og med fysikere hva angår skjermingsberegninger i forhold til strålevern. 
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6. Forskning 

Den viktigste grunnen til at Norge bør delta i den kliniske forskningen på partikler er at flere 
norske pasienter kan bli helbredet for sin kreftsykdom. Dette skyldes partiklenes mulighet til 
å utrydde de siste kreftcellene i en lokalisert svulst er bedre enn med bruk av dagens 
fotonbehandling. Potensialet for dette er størst med karbon. Både behandling med karbon 
og protoner kan gi redusert risiko for alvorlige senskader etter strålebehandling, 
sammenlignet med fotoner.  Det overordnede målet om å helbrede flere ved å utnytte 
partiklenes fysiske egenskaper er styrende for alle de øvrige forskningsområder.  Ved å øke 
kunnskapsbasen kan dette potensialet utnyttes stadig bedre for å få til en sikker 
doselevering i akkurat det rette området av pasienten, med minket risiko for 
normalvevskade. Strålebehandling er en metode til å skaffe sykdomskontroll i en definert 
kreftlokalisasjon. Partikkelterapien må innarbeides som et ledd i flerdisiplinær behandling, 
gitt i kombinasjon også med medikamentell behandling, for å kontrollere mikroskopisk 
fjernspredning av sykdommen. 
 
Etablering av et norsk partikkelsenter eller regionale protonsentre i en nasjonal satsing kan 
løfte forskningen innen stråleterapi til frontlinjen internasjonalt, når det gjelder 
kunnskapsutvikling og innovasjon. Forskning innen partikkelterapi omfatter flere 
fagområder, primært knyttet til strålebehandling av kreft, men også til basale fysiske og 
biologiske prosesser.  
 
For den kliniske anvendelsen er planlegging av behandling med simuleringer og 
doseplanlegging, innsikt i subcellulære og cellulære effekter av stråling,  
en forutsetning for vellykket behandling. Med mer presis behandling blir det også en større 
utfordring å eksakt lokalisere svulstområder som skal behandles med avansert billedteknikk 
som MRI, MR-spectroskopi, PET-CT etc. Kontroll av gitt dose krever spesiell kunnskap om 
dosimetri med komplekse måleinstrumenter og blant annet PET for å kontrollere 
umiddelbart etter behandlingen hvor dosen faktisk ble gitt. Strålebehandling med partikler 
krever også innsikt i elementær partikkelfysikk, innsikt i oppbygning av teknisk avanserte 
instrumenter, superlederteknikk og automasjon og styringsprosesser. 
 
I Norges oversiktlige befolkning med entydig identitetskode vil det være mulig å organisere 
langtidsoppfølgingsstudier gjennom et samarbeid mellom de kliniske avdelingene, 
Kreftregisteret og det nasjonale samarbeidet som er etablert om langtidsstudier etter 
kreftbehandling. Det er fortsatt behov for randomiserte kliniske studier innen feltet. Det er 
nå startet behandling hvor man kombinerer partikkelstråling med cytostatika og andre 
moderne medikamenter som påvirker kreftcellene for å oppnå best mulig effekt. Erfaring fra 
kombinasjon av konvensjonell fotonstråling og medikamenter ga uventede kraftige 
vevsreaksjoner og dermed bivirkninger i noen kombinasjoner. Det er grunn til å tro at det 
samme kan skje på nytt med den kraftigere partikkelstrålingen. Det er derfor helt nødvendig 
å ha på plass faste rutiner for oppfølging og rapportering, slik at man kan sikre pasientene en 
trygg behandling.  
 
Ved bruk av karbonioner er det fortsatt et stort udekket behov for mer grunnleggende 
forskning for å avdekke de mekanismene som aktiveres av den tette ioniseringen som disse 
partiklene gir. Eksempelvis gjelder det skader av DNA og andre makromolekyler, og ikke 
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minst hvordan disse skadene repareres. Det er hittil gjort lite forskning med molekylær- 
genetisk metodikk for å kartlegge de cellulære signalveiene som særlig påvirkes av denne 
strålingen. Det er de siste årene i Norge satset tungt på teknologisk avansert utstyr innen 
molekylære analyser, sekvenseringsteknologi etc. og bygget opp nasjonale nettverk og 
plattformer. Forskningsmiljøet i Norge er derfor særlig kvalifisert til å drive 
translasjonsforskning på dette området, med spesialanalyser av vevsprøver tatt før og etter 
karbonstråling. I den forbindelse er det også behov for kartlegging av stråleeffekter på 
cellelinjer og eksperimentelle svulstmodeller i forsøksdyr. Her vil de eksperimentelle 
visualiseringsteknikkene kunne benyttes i samspill med de kliniske analysene. For de kliniske 
studiene bør det etableres et samarbeid som kan benevnes «Nordic Particle Consortium» for 
protonterapi. Et europeisk samarbeid med Heidelberg Ion Therapy Center (HIT) i Heidelberg, 
Tyskland, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) i Pavia, Italia og MedAustron i 
Wiener Neustadt, Østerrike, samt CERN, når det gjelder karbonbehandlinger er Norge 
allerede blitt invitert til, dersom vi skulle få et karbonanlegg. 
 

6.1.  Klinisk partikkelterapiforskning 

 
Prospektive studier  
Mange utenlandske sentra preges av at behovet for inntjening og finansieringsmodellene 
påvirker behandlingsindikasjonene. Fokus vil derfor være mindre på kunnskapsutvikling 
gjennom behandlingen. Det foreligger behandlingserfaring, men det er fortsatt behov for å 
etablere akkumulert evidensbasert kunnskap om partikkelbehandling ved en rekke 
kreftformer. Et norsk senter for partikkelterapi vil bidra til å etablere og gjennomføre gode 
prospektive forskningsprotokoller og en har god erfaring med innsamling og analysering av 
kliniske data. Norge er slik i en unik posisjon i verden med Kreftregisteret, som har data fra 
standard stråleterapi gjennom mange år, som kan brukes for sammenligning. 
Kreftsamarbeid i Norge både innen klinikk og basalforskning har gode tradisjoner.  Et viktig 
og bærende prinsipp er at alle pasienter bør delta i forskningsprotokoller som har til hensikt 
å studere effektene av behandlingen med henblikk på lokal tumorkontroll, akutte- og 
kroniske bivirkninger og fysiske effekter under strålebehandlingen. Det vil oftest dreie seg 
om fase II studier, men i noen tilfeller der pasientgrunnlaget er større, sammenlignende 
(randomiserte fase III) studier med best mulig konvensjonell, fotonbasert behandling.  
 
En vil prioritere prospektive studier, gjerne der Norge deltar i internasjonale studier, særlig 
med protonsentre i Sverige og Danmark. Studier av barn er særlig relevant, siden vi har få 
pasienter i Norge med en gitt indikasjon hvert år. Det er avgjørende med et tett samarbeid 
mellom senteret, partikkelkompetente onkologer i regionene og de onkologiske 
faggruppene (som er premissleverandører for de nasjonale handlingsplanene) for å utnytte 
mulighetene partikkelbehandlingen gir innenfor de ulike kreftformer der dette er aktuelt (se 
kapittel 3). Når det gjelder forskning med karbonioner, vil Norge være et naturlig senter i 
Norden som kan rekruttere nordiske pasienter til internasjonale studier.  
 
Billeddiagnostisk forskning 
Grunnet den betydelig høyere fokusering av dosen og det bratte dosefallet, er det av stor 
betydning at billeddiagnostikken angir nøyaktig hvor svulst og normalvev befinner seg. Dette 
fordrer samarbeid om en rekke radiologiske teknikker, spesielt innenfor MR og PET som vil gi 
betydelige forskningsmuligheter innenfor dette feltet. De eksisterende forskningsmiljøene i 
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Trondheim, Bergen og Oslo på dette feltet, har allerede i dag grupper rettet direkte mot 
stråleterapi og vil være sentrale i denne prosessen 
 
Forskning på flermodalitetsbehandling 
Partikkelterapi skiller seg ikke fra standard kreftbehandling med hensyn til rapportering av 
effekt på tumor og normalvev. Man kan dermed i stor grad basere seg på det erfarings-
grunnlaget man allerede har ved eksisterende kliniske stråleprotokoller. Kjemoterapi i 
forbindelse med partikkelterapi kan noen ganger endres, siden normalvevsskaden fra 
partikkelterapi er lavere enn fra konvensjonell stråleterapi, og høyere medikamentdoser/ 
andre farmaka kan dermed vurderes. Partikkelterapi er effektiv lokal behandling som 
sammen med kjemoterapi bidrar til å redusere risiko for spredning. 
 
Langtidsbivirkninger ved stråling 
Partikkelstrålenes fysiske og biologiske egenskaper er i mange tilfeller viktige for å sikre 
direkte svulstkontroll (helbredelse) og mindre senbivirkninger, som er beskrevet andre 
steder i rapporten. Vi kjenner i dag til at pasienter som ble helbredet med strålebehandling 
for 10-25 år siden utvikler alvorlige langtidsbivirkninger med betydelige plager. Både 
internasjonale og norske undersøkelser har vist at det er nedsatt livskvalitet og 
overdødelighet bl.a. hos pasienter som er behandlet for Hodgkin lymfom (lymfekreft) og 
fortsatt er unge i arbeidsfør alder. 

Et viktig aspekt er derfor langtidsbivirkninger etter strålebehandling. Det er ikke lett å 
etablere denne typen studier utenfor Norden, som har gode og populasjonsbaserte 
kreftregistre. Det gir en unik mulighet for å følge alle pasienter i de nordiske landene, noe 
som er helt nødvendig for å drive denne type studier. Alle pasienter som får partikkel-
behandling bør inngå i denne typen langtidsoppfølgings-protokoller. I Norge er det lange 
tradisjoner for denne typen forskning, bl.a. gjennom Nasjonalt kompetansesenter for 
langtidsstudier og de samarbeidende helseforetak og universiteter, og en har alle 
forutsetninger for å bidra med internasjonal høykvalitetsforskning.  

Den prospektivt ervervede kunnskapen om sykdomskontroll og eventuelle reduserte 
langtidsbivirkninger, og derav forbedret livskvalitet, gjør det mulig å få gjort gode 
helseøkonomiske beregninger og sette nytteverdien av partikkelbehandling inn i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv.  
 
Kvalitetsregister 
Det bør opprettes et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter som gjennomgår 
partikkelbehandling, siden de fleste pasienter vil inngå i kontrollerte studier for å vinne ny 
kunnskap. Dette arbeidet bør samordnes med Kreftregistret. 
 

6.2.  Strålebiologi 
 
En del av den biologiske forskningen som kan gjennomføres ved et partikkelsenter vil 
kartlegge hvordan stråling virker på cellene i pasienter og forsøksdyr og vil relatere seg til 
følgende: 

 hvordan genene og genuttrykket endres 

 observerte endringer i cellene som overlever bestrålingen 
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 hvorfor og hvordan cellene dør etter en gitt stråledose 

 hvordan samspillet mellom stråling og andre indre og ytre faktorer påvirker 

strålefølsomheten til celler 

 forholdet mellom stråleresponsen til normale celler og kreftceller  

 cellulære reparasjonsmekanismer etter bestråling med partikler 

 hvordan celler kan endres til å bli kreftceller som følge av bestråling (carcinogenese) 

 
Relativ Biologisk effekt (RBE) ved protoner og tyngre partikler  
Sentralt i stråleterapi med partikler står begrepet Relativ Biologisk Effektivitet; RBE. Dette 
beskriver hvor effektiv en gitt stråletype er med henhold til å skade celler eller vev, relativt til 
røntgenstråling der samme stråledose er gitt. En RBE på 2 innebærer at strålingen er 
biologisk dobbelt så effektiv som fotonstråling (som er standardbehandling i dag).  
 
For protoner er det en europeisk-amerikansk konsensus om å bruke en RBE på 1.1 for 
protoner. For tyngre partikler slik som karbonkjerner er RBE gjerne på 2-5. Hvilket tall man 
skal bruke er uavklart, og praksis varierer det fra senter til senter. Ytterligere forskning 
relatert til å avklare RBE (og dens relasjon til partikkeltype) er av avgjørende betydning, 
ettersom denne faktoren benyttes ved stråledosering i partikkelterapi. Usikkerhet om RBE 
gir risiko for å underdosere svulster eller for overdosering av normalvev. Samtidig er den 
største potensielle nytteverdi (mulighet for helbredelse) knyttet til partikler tyngre enn 
protoner (alternativ 2). 
 
Der er i Norge i dag en betydelig forskningsaktivitet i både strålebiologi (primært basert på 
konvensjonell fotonbehandling) og generell tumorbiologi. I den videre planleggingen av et 
norsk partikkelterapisenter 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 senteret.  
 

6.3.  Fysikk/Teknologi 

 
Fysikk og teknologiutvikling representerer en betydelig del av fundamentet for 
optimalisering av stråleterapi. Dette er derfor et meget viktig og aktivt forskningsfelt, der en 
rekke temaer blir undersøkt. Forskningsmiljøer ved norske universiteter og sykehus arbeider 
allerede med problemstillinger som er relevant for mange av disse områdene, og vil kunne 
bidra betydelig på dette feltet, både i form av oppbygning av lokal ekspertise men også i 
form av å utvide vår kunnskap på området.   
 
Presisjon og optimalisering av behandling 
Som i all form for strålebehandling er utvikling og anvendelse av metoder for å sikre at 
strålen blir levert til det riktige området i pasienten avgjørende. På grunn av partikkelstrålens 
energibestemte rekkevidde, er denne type stråleterapi spesielt følsomt for endringer i 
pasientens ytre og indre anatomi (såkalt ‘range uncertainties’). Dette er anerkjent som en av 
de aller største utfordringer ved partikkelterapi.  Informasjon om anatomiendringer 
innhentes som regel ved å ha bildedannende systemer (CT, MR, PET) i eller i nærhet til 
behandlingsrommet. En har da ekstra teknisk infrastruktur, for eksempel utvidede 
detektorer for dosimetri og en PET/CT-skanner. Her vil det bygges videre på eksisterende 
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kompetanse i detektorutvikling og instrumentering, primært lokalisert i de akademiske 
fysikkmiljøene.  
Det også forskning rundt (matematisk) optimalisering av partikkelterapi for å forstå hvordan 
partikkelstrålen best kan utnyttes til å gi en høy dose til tumor og samtidig lavest mulig til 
normalvev. Også her er bruk av bildedannende systemer og studier av hvordan pasienten og 
sykdommen endrer seg ettersom behandlingen skrider frem, av stor betydning. Eksisterende 
kompetanse innenfor områder kjent som robust planlegging og adaptiv stråleterapi, koblet 
mot tilgang til datakraft og tungregnesystemer, vil åpne for at dagens norske miljøer som er 
aktive på disse områder kan utvides og bidra til disse klinisk viktige forskningsområdene.  
 
Kvalitetssikring av dosering 
For å sikre at behandling med proton- og partikkelstråler utføres med samme presisjon som 
konvensjonell stråleterapi er utviklingen av systemer for å kvalitetssikre behandlingen 
(quality assurance - QA) et vesentlig område å fokusere på. Dette feltet omhandler metoder 
og teknikker for å måle stråledoser (dosimetri), et område som spenner både fra basal 
dosimetri for å sikre nøyaktig kalibrering og karakterisering av partikkelstrålen, til metoder 
for pasientspesifikk verifisering av behandlingsplaner. Norske miljøer har kompetanse og 
tilgang til metoder som har stort potensiale på dette feltet.  
 
Utvikling av nye akseleratorprinsipper 
For avlevering av partikkelstråling foregår det en betydelig forskning og utvikling både mot 
mer kompakte akseleratorløsninger for partikkelterapi og mot hvordan partikkelstrålen best 
kan styres frem mot pasienten. «Spot-scanning» prinsippet, som har blitt utviklet de siste år, 
er et eksempel på dette. Dette er forskning og utvikling som foregår i en industriell setting, 
ofte i tett samarbeid med akademiske fysikkgrupper, og som i første omgang ikke vil være en 
prioritert ambisjon for et norsk senter. På lengre sikt kan man imidlertid tenke seg at slik 
forskning og utvikling kan genereres som «spin-off» fra et norsk senter for partikkelterapi.  

 
Partikkelfysikk 
I fysikk/teknologi-forskningen på den mer basale side, herunder innen strålingsfysikk/ 
kjernefysikk/kjernekjemi, er det også et betydelig potensiale til å utbygge og utvide en rekke 
forskningsområder. Det er i dag aktive norske miljøer innenfor disse områder innenfor flere 
norske universitet og høyskoler. Det eksisterer allerede et betydelig samarbeid innenfor 
disse områdene, som i stor grad er koblet til det europeiske kjerneforskningssenteret i CERN. 
Det vil være interesse for å foreta detaljerte studier av energideponeringen til ladde 
partikler, å benytte partikkelstrålen til eksperimentell produksjon av radiofarmaka, til studier 
av atomkjerner (herunder kjernemodeller og vekselvirkningsprosesser), til detektorutvikling, 
eksempelvis industrielle og materialfysiske applikasjoner av protonradiografi/tomografi, og 
til stråletesting av elektroniske komponenter (relevant for romfart og forskning på 
romfysikk).  
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Målinger i karbonstrålelinje (Darmstadt, Tyskland). 

Til dette formålet er det nødvendig å ha et nedstrippet forskningsrom med en «ren» 
partikkelstråle uten mye av tilleggsutstyret nødvendig for pasientbehandling (se også biologi 
ovenfor). 
 
Det vil være en relativt stor forskjell på mulighetene for fysikk/teknologi-forskning for et rent 
protonanlegg (alternativ 1) og et kombinert anlegg (alternativ 2), der det sistnevnte 
potensielt vil gi flere muligheter enn det første. Dette gjelder spesielt mulighetene for å 
produsere og akselerere mange forskjellige tyngre ioner (som karbonioner, litiumioner, 
heliumioner m.m.) og videre benytte dem til ulike forskningsformål. Potensialet for å 
benytte dette spekteret av ulike ioner vil også kunne være viktig i klinisk 
partikkelterapiforskning og innen strålebiologistudier.  
 
Oppsummering 
Det overordnede målet for partikkelforskningen er flere helbredede pasienter og mindre 
stråleskader. Innenfor alle de ulike forskningsområdene nevnt over vil det være en stor 
fordel å ha tyngre partikler enn protoner tilgjengelig (særlig karbonioner), ettersom det er de 
som er minst utforsket og som dermed har det største forskningspotensialet.  
 
Et norsk senter eller en nasjonal regional satsing for partikkelterapi med utvidede muligheter 
for forskning og utvikling forventes å bli en meget attraktiv partner for internasjonalt 
forskningssamarbeid.  Det bygges et senter i Uppsala (Skandion), og ett er under etablering i 
Aarhus. En kan derfor se for seg et nordisk samarbeid som vil ha et pasientgrunnlag på 25 
millioner mennesker.  Dette vil også gjelde for et kombinert anlegg (alternativ 2), der Norge 
kan inkludere skandinaviske pasienter i studier for karbonbehandling. Muligheten for studier 
med gode problemstillinger og design er derfor betydelig. Det er lang erfaring med andre 
nordiske samarbeidsgrupper om ulike kreftgrupper er god (Nordisk lymfomgruppe, 
Skandinavisk sarkomgruppe m.fl.). Dette vil dermed også styrke muligheten for nordiske 
kliniske studier med høyt evidensnivå. I tillegg vil et forskningssamarbeid med de andre 
europeiske kombinasjonsanleggene være av stor interesse. 
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7. Krav til bygg og anlegg 

7.1. Utviklingstrender for dimensjonering av bygg og anlegg 

 
Størrelsen av et senter for partikkelterapi vil primært være avhengig av hvilken behandlings-
kapasitet og hvilken behandlingsteknikk man planlegger for. Antallet behandlingsrom med 
gantry og antallet behandlingsrom med stasjonær strålelinje (oftest horisontal), vil være 
avhenge av hvor avansert og presis strålebehandlingen man ønsker å levere. Størrelsen av 
det nødvendige areal til akseleratorsystem og strålelinjer varierer noe, alt etter antallet 
behandlingsrom akseleratoren skal levere partikkelstråler til og til type akselerator. 

Teknologien som benyttes for å produsere partikkelstråling er velkjent og bygger på årelang 
tradisjon og utvikling. Alle kommersielle og aktuelle løsninger p.t. baseres på en synkrotron 
eller en syklotron. I arbeid med utredningen har man ikke kommet over andre 
akselerasjonsløsninger som er mulige innen nærmeste fremtid. Hovedutviklingen de 
nærmeste årene (5-10 år) ser ut til å fokusere på å gjøre anleggene mer kompakte, både 
med tanke på synkro- og syklotroner, samt leveringsløsningene i behandlingsrommene, der 
kompakte gantry ser ut til å være hovedløsningen. Ellers vil utviklingen innen partikkelterapi 
de nærmeste årene være i behandlingsrommet, ved hardware og programvareutvikling for 
leveringsløsninger av behandlingsstrålen, og avbildningsutstyr for å sikre korrekt levering av 
behandlingen og diagnostisk oppfølging. 

Kompakte akseleratorer og bygg 

De mest kompakte synkrotronene for protonterapi som er bygget så langt har 6 
bøyemagneter og en omkrets på 23 meter (diameter rundt 7 m) (Nagoya, Japan, Hitachi 
leverandør). Syklotronene er noe mindre (de minste på markedet har en diameter ned mot 2 
m), men størrelsene begynner å bli sammenlignbare. De minste synkrotronene for 
karbonioner har en omkrets på 56 meter (diameter 18-20 m) (Gunma, Japan, NIRS/ 
Mitsubishi leverandør). 
 
De mest kompakte anleggene utover dette gjør seg nytte av å bygge behandlingsrom og 
syklotron i høyden, slik at fotavtrykket for bygget kan bli helt ned i 16 x 20 m2 (Aizawa, 
Japan, Sumitomo leverandør), eller montere syklotronen på gantry slik at denne roterer med 
behandlingsstrålen (St. Louis, Missouri, Mevion leverandør) – og bygget får et fotavtrykk ned 
mot 15 x 15 m2. Begge disse løsningene har kun ett behandlingsrom og det er ingen andre 
støttefunksjoner i samme bygg – slik at det kan fungere som et lite tilbygg til, eller utvidelse 
av, en eksisterende stråleterapiklinikk. 

Gantry 

All fotonstrålebehandling med lineærakseleratorer foregår ved bruk av gantry. For 
protonbehandling er gantryløsninger veletablert og alle leverandører vil tilby slike løsninger 
av ulikt format. Utviklingstrenden er at designet og størrelsen blir mindre – og det minste vi 
har fått demonstrert viste en halvering av dybden sammenlignet med det som har vært 
standard. Dette tillater mindre bygningsmasse. Det finnes også gantryløsninger som gir noe 
redusert bevegelsesmulighet, men også tilsvarende mindre behandlingsrom og 
bygningsmasse. For karbonioner er den hittil eneste utbygde gantryløsningen ved HIT, 
Heidelberg i Tyskland, og er et enormt maskineri på 600 tonn. Ved NIRS, Chiba i Japan, er det 
igangsatt design og bygging av et karbongantry som skal være halvparten så stort som det i 
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Heidelberg og benytte superkjølende teknologi. Rommet er allerede klart og Toshiba har fått 
oppdraget med å bygge dette. Det skal stå klart i 2015-2016. 
 
Løsninger i behandlingsrommet 

Dagens og fremtidens utvikling fokuserer på bedre og raskere utstyr og programvare for å 
levere spotscanning og avansert partikkelbehandling, samt doseplansystemer for å planlegge 
mer og mer sofistikerte behandlingsmetoder. Det er å forvente at partikkelterapiutviklingen i 
fremtiden vil ta opp i seg mye av den utviklingen fotonbasert stråleterapi har vært igjennom 
vedrørende doseplanlegging og leveringsteknikker (for eksempel rotasjonsbehandling og 
kombinasjon av dette og spotscanning/IMPT). For dagens partikkelbehandling finnes det 
mange muligheter for avbildningsutstyr i behandlingsrommet og det er stor pågående 
utviklingsaktivitet. Løsninger som delvis er introdusert og som det vil komme mer av er on-
line og off-line PET for å monitorere doseavsetning, CBCT og in-room CT for posisjonering og 
monitorering av pasientanatomi og sannsynligvis flere avanserte modaliteter i eller i 
tilknytning til behandlingsrommet. 
 

7.2.  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 

strålebehandlingsaktivitet. 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. 

 

2) Ionekilde: Materiale som inneholder grunnstoffet man ekstraherer ioner fra. Man 

har eksempelvis at H2 gass anvendes for ekstraksjon av protoner, og f. eks. CH4 

anvendes for ekstraksjon av karbonioner ved karbonterapi. 

 

3) Akselerator: Utstyr for økning av energien til de partiklene (ionene) man arbeider 

med.  

A) Syklotroner, som er mest vanlig for protonanlegg, alternativ 1a og alternativ 1b.  
B) Synkrotroner, som er ganske vanlig for protonanlegg, alternativ 1a og alternativ 
1b, og mest vanlig for kombinasjonsanlegg hvor man anvender både protoner og 
tyngre (karbon) ioner, alternativ 2. For synkrotroner må man preakselerere de 
partikler man anvender i forkant av akseleratoren. Dette gjøres med en lineær- 
akselerator. Det er oftest slik at èn akselerator leverer stråling til alle 
behandlingsrommene i et anlegg for partikkelterapi.  
 

4) Energi utvelgelsessystem: For finjustering av partikkelenergi etter akseleratorleddet, 

for optimal tilpasning av energifordelingen slik at den blir som i den enkelte pasients 

individuelle behandlingsplan. På grunn av produksjon av uønsket stråling, er dette 
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systemet vanligvis plassert mellom akseleratoren og behandlingsrommene et stykke 

unna pasientene. 

 
5) Energi utspredelsessystem: Det finnes forskjellige teknikker for å generere en 

fordeling i dypet av energitoppen, den såkalte Bragg Peak, like før partiklene stanser 

opp i vevet. En utvidelse av denne toppen oppnås ved generering av en såkalt 

utspredt Bragg Peak; Spread Out Bragg Peak.  

 

6) Stråletransportsystem: Strålelinjer for distribusjon av akselererte og 

energijustertepartikler mellom akselerator og behandlingsrommene. Består av rør og 

en rekke magneter for stråleavbøyning og strålefokusering. 

 

7) Strålehode («beam nozzle»): Ved utløpet av strålelinjen er det et komplekst 

strålehode for forming og kontroll av behandlingsfeltet.  

 
8) System for styring av stråling:  

Her er det to hovedteknikker: 
A) Aktiv bestråling (aktiv skanning), hvor partikkelstrålen styres med magneter slik at 

hele målvolumet (svulsten) bestråles ved at en relativt tynn partikkelstråle 

forflyttes over målvolumet og ved at man endrer energien, slik at man lagvis og 

punktvis dekker hele målvolumet med ønsket dose, såkalt Pencil Beam Scanning. 

Dette fordrer et komplekst system med magneter like 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 teknikk.  

B) Passiv bestråling (passiv skanning), en spredeteknikk, hvor man bestråler hele 

målvolumet (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 er beheftet med 

produksjon av uønsket nøytronstråling nær pasienten. Den passive teknikk er til 

gjengjeld noe mer robust i forhold til bevegelse av målvolumet under bestråling 

enn den aktive teknikken.  

 
9) Gantry: Utstyr for å kunne bestråle pasienten fra flere retninger, anvendes et såkalt 

gantry. 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 enten 180° eller 360° rundt pasienten. 
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10) Kvalitetskontrollsystem: For kontroll og verifikasjon av strålelinjenes beskaffenhet og 

kontroll, kalibrering og verifikasjon av de fysikalske egenskaper til partikkelstrålene, 

herunder målinger av dosefordelinger og dose intensitet. 

 

11) Behandlingsbord: Som pasienten ligger på, bordet vil ofte være kontrollert av en 

robot og er utstyrt for meget presis posisjonering og det vil være utstyrt for fiksering 

av pasienten i behandlingsposisjon. 

 
Figur 7.1: Eksempler på behandlingsbord med posisjoneringsrobot brukt ved protonterapi. 
Figuren til venstre viser bord fra13 og figuren til høyre viser bord fra14. 
 

12) Diagnostisk utstyr: I behandlingsrommet for verifikasjon av riktig posisjon for 

pasienten i behandlingssituasjon. Dette kan være røntgen utstyr, CT og PET- skanner 

plassert like i nærheten av pasienten. 

 

13) Diagnostiske skannere: Utenfor behandlingsrommet, CT, MR, PET-CT for 

diagnostiske undersøkelser av pasientene som behandles ved anlegget. 

 

14) Anestesirom og undersøkelsesrom: Det vil være behov for rom med utstyr for 

anestesi og pasientundersøkelser like i nærheten av behandlingsrommene. I tillegg vil 

det være behov for venterom og arealer for øvrig pasientrelatert virksomhet. 

 

I arbeidet med utredningen har vi mottatt plantegninger som viser romløsninger og 
størrelser for eksisterende og planlagte anlegg for protonterapi og kombinasjonsanlegg med 
proton- og karbonioneterapi. En rekke av disse plantegningene er imidlertid underlagt 
konfidensialitet, og kan dermed ikke legges ut i en offentlig rapport. Det eksisterer imidlertid 
en del plantegninger som kan vises, etter nærmere avtale og uten noen som helst 
betingelser utover det å oppgi kilde. I det følgende vil vi i korte trekk gå gjennom noen av 
disse. 
  

                                                 
13

 ProCure® Treatment Centers, Inc. og IBA Particle Therapy. 
14

 Mevion® Proton Therapy System ved MD Anderson Cancer Center Orlando. 
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7.3.1 Illustrasjon av ulike alternativer for protonterapi (Alternativ 1a og 1b) 

 
Ut fra estimert pasientmengde for et norsk protonterapitilbud, forutsettes det bygging av 4 
behandlingsrom. Dette kan enten gjøres som ett nasjonalt senter (alternativ 1a), eller spredt 
ut som en regional modell (alternativ 1b). Den mest fremtidsrettede løsningen er vurdert å 
være alternativ 1b, om det kun skal kunne tilbys protonterapi i Norge. I så fall, vil det være 
mest hensiktsmessig å knytte små, kompakte protonanlegg opp mot allerede eksisterende 
regionale stråleterapiavdelinger. Dette vil kreve fotavtrykk på 20 x 20 m2 eller noe mindre 
for kun behandlingsrom uten annen infrastruktur. Et nasjonalt protonsenter med fire 
behandlingsrom (alternativ 1a) vil kunne bygges opp av enkeltvise kompaktanlegg, eller som 
et større anlegg med flere behandlingsrom knyttet til en partikkelakselerator.  
 
Eksempel på alternativ 1a- Protonanlegg med 3 behandlingsrom utstyrt med roterende gantry 

For å illustrere hovedelementene i et anlegg for protonterapi, vises det til figur 7.2. 
Tegningen illustrerer at det er mulig å bygge et anlegg over flere etasjer, med akselerator i 
grunn etasjen (vekt og plass betraktninger) og behandlingsrom i etasjen over dette, med 
støttefunksjoner plassert på en effektiv måte inn mot behandlingsrommene. 
 
Figur 7.2: Eksempel på mulig planløsning hentet fra IBA Proton Therapy

 
 for et anlegg for protonterapi

15
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 IBA Proton Therapy, http://www.iba-worldwide.com/iba-solutions/proton-therapy 
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Eksempel på alternativ 1b- Protonanlegg med 1 behandlingsrom utstyrt med roterende gantry 
Figur 7.3. Til venstre: Oversikt over protonanlegg 1 behandlingsrom

16

 
Figuren viser 1) roterende gantry, 2) behandlingsrom, 3) synkrotron akselerator og 4) injektorsystem for et anlegg på et 

plan. Til høyre: 1) roterende gantry, 2) behandlingsrom, 3) synkrotron akselerator og 4) injektorsystem for et anlegg bygget 

over flere vertikale plan.  

 
7.3.2 Ulike alternativer for kombinasjonsanlegg (Alternativ 2) 

 
Det finnes i dag 6 anlegg på verdensbasis som utfører klinisk stråleterapi med karbonioner. 
Tre av disse anleggene er kombinasjonsanlegg, hvor det i tillegg til karbonterapi utføres 
protonterapi. Det er også 10 anlegg under planlegging, prosjektering eller bygging, enten 
rene karbonanlegg eller kombinerte anlegg. De europeiske anleggene som finnes er til dels 
store anlegg, med et høyt forskningsfokus i samarbeid med godt etablerte partikkelmiljøer. I 
Japan er NIRS et stort forskningsanlegg og verdens største karbonanlegg mht. antall 
behandlingsrom, men i Japan er det også mindre karbonanlegg. Se tabell i vedlegg 7.1 med 
oversikt over de eksisterende og planlagte kombinasjonsanlegg på verdensbasis pr. 2013.   

En norsk løsning med 4 behandlingsrom kan basere seg på et kombinert anlegg der alle 
rommene i prinsippet betjenes av samme akselerator, eller en løsning med egne 
akseleratorer for karbon- og protonbehandling. En begrensning for en kombinert akselerator 
er at behandlingsrom med protongantry ikke kan betjene karbonioner, og kun ett 
behandlingsrom betjenes fra akseleratoren om gangen. Detaljene vil derimot avhenge av 
tilbud og teknologi på innkjøpstidspunktet. Den mest kompakte løsningen for et norsk 
kombinert anlegg ut fra eksisterende anlegg i verden, vil sannsynligvis være en kombinasjon 
av et lite karbonanlegg fra Japan (f.eks. Gunma) med to behandlingsrom, og et kompakt 
protonanlegg med to behandlingsrom. Det vil si 2 akseleratorer (en for protoner og en for 
karbon). Gjennom en slik løsning vil senteret kunne starte med protonbehandling og fase inn 
behandling med karbonioner gradvis. I tillegg vil det komme infrastruktur for stråleterapi og 

                                                 
16

 Plantegningene er laget av- og gjengitt med tillatelse fra Mitsubishi Electric Corporation, Japan. 
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nødvendige arealer for å være et nasjonalt kompetansesenter (med bl.a. nasjonal 
undervisning og gode videokonferansemuligheter for å ivareta den regionale 
kompetanseoppbygningen).  
 
For et norsk kombinasjonsanlegg vil det være mulig å legge forskningsaktivitet til et av 
behandlingsrommene med karbonioner utenom behandlingstid, eller helst investere i et 
eget rom for forskning. Dette vil kreve ekstra investeringsmidler. 
 
Eksempel på alternativ 2- kombinasjonsanlegg 

Figur 7.4. under viser plantegning for et kombinasjonsanlegg med 5 behandlingsrom. 
Anlegget er utstyrt med synkrotronakselerator for akselerasjon av både protoner og 
karbonioner, med en diameter på 20 m. To av behandlingsrommene er utstyrt med 
roterbart gantry for protonterapi. De øvrige 3 behandlingsrommene er utstyrt med 
stasjonære strålelinjer. Anleggets størrelse, her 78 m x 63 m, er representativ for størrelsen 
av anlegg av denne type.  
 

Figur 7.4. Viser plantegning for et kombinasjonsanlegg med 5 behandlingsrom. 

 
Alle mål er oppgitt i millimeter (1 m = 1000 mm). Figuren er lånt med tillatelse fra Mitsubishi Electric Corporation, Japan. 
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Figur 7.5. Viser plantegning for GHMC
17

.  

 
Anlegget har 3 behandlingsrom (A, B, C) og 1 forskningsrom (D), ingen av disse er utstyrt 
med roterbart gantry. Synkrotronen har en diameter på 20 m. GHMC er utstyrt med 1 PET-
CT skanner, 1 MR skanner og 1 CT skanner (og plass til nok en). 
 

Alternativ 2 b er en kombinasjon av alternativ 1b og 2 med en etappevis utbygging. En slik 
utbygging krever at det settes av tilstrekkelig areal fra start av knyttet til kompaktanlegg for 
protonbehandling for å kunne romme et fullt utbygd kombinasjonsanlegg, eventuelt bygge 
et frittstående karbonanlegg.  
 

7.4. Momenter som krever nøyere utredning 

 
Det vil være nødvendig å foreta en nærmere utredning av en rekke momenter med 
tilknytning til løsninger for bygg og anlegg ved planlegging av nasjonalt anlegg for 
partikkelterapi. De fleste momentene vil måtte vurderes på bakgrunn av den overordnede 
avklaring av om Norge skal bygge et eller flere anlegg for protonterapi eller et 
kombinasjonsanlegg med strålebehandling med både protoner og karbonioner.  

En grunnleggende avveining som bør gjennomføres ved en beslutning om bygging av et 
kombinasjonsanlegg, er om byggingen skal skje som et stort forskningssamarbeid, f.eks. i 
samarbeid med CERN, eller om oppbygningen bør skje ved hjelp av en leverandør som kan 
tilby en «pakkeløsning». Uansett bør en satse på godt samarbeid omkring kliniske studier 
med de andre kombinertanleggene i Europa, og nyttiggjøre seg felles erfaringer vedrørende 
karbonterapi. 

Det vises til vedlegg 7.4 for oversikt over momenter som må vurderes nærmere i neste fase.  

 

                                                 
17 T. Ohno et al; Carbon Ion Radiotherapy at the Gunma University Heavy Ion Medical Center: New Facility Set-up, Cancers 2011, 3, 4046-
4060. 
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7.5. Tidsperspektiv for planlegging og ferdigstilt anlegg 

 
Etablering av et senter for partikkelterapi 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, er på ca. 40 mnd. gitt at alle formelle 
beslutninger er truffet, jfr. tidligfaseveileder for sykehusbygg. For kompakte anlegg vil 
byggetiden være noe kortere, kanskje ned mot en halvering. Det antas at anlegget i større 
grad kommer ferdig bygget fra fabrikk og settes sammen på lokalisasjonen.  

For større kombinerte anlegg vil byggetiden bli lengre.  Det bygningsmessige volumet er 
større slik at den bygningsmessige tiden det tar å fullføre anlegget antas å være 12 mnd. 
lenger enn for mindre anlegg.  Det som blir førende for den totale tiden er hvordan de ulike 
rommene kan valideres og klargjøres for medisinsk bruk.  For kombinerte anlegg med både 
syklotron og synkrotron antas det at syklotrondelen (protonene) kan starte opp før  
karbondelen. 

Det må i tillegg forventes en planleggingstid på minimum et år etter at tomtevalg er foretatt.  
Planlegging av anlegget og eventuelt reguleringsarbeid kan foregå parallelt gitt at man er 
trygg på at tomtevalget vil bli akseptert.  Det antas at selve planprosessen tar kortere tid enn 
reguleringsarbeidet. Tidshorisonten for ferdig prosjekt vil bl.a. avhenge av tomtevalg og 
omfang av myndighetsgodkjenning for prosjektet. Videre vil det måtte diskuteres ulike 
anskaffelsesmodeller som kan gi endrede byggetider. 
 
Det må 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. Det er mulig at anlegget kan starte uttesting når første 
behandlingsrom er ferdig, slik at det bare er det siste rommet som vil være under test etter 
at alt er ferdig.   
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8. Økonomiske konsekvenser for investering og drift  
 

De økonomiske konsekvensene for investering og drift er basert 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 (se vedlegg 8.1).  
 
Erfaringsgrunnlaget som kostnadsestimatene bygger på er beheftet med en viss usikkerhet, 
da vi ikke har hatt anledning til å detaljere ut bygg og anlegg i den grad som en konsept-
rapport krever. Dette gjelder særlig for kombinerte anlegg (alt. 2a og 2b), siden det finnes få 
kombinerte anlegg i verden i dag. Protonanlegg er derimot mer utbredt. Vi anser likevel 
usikkerheten på kostnadsestimatene for å være innenfor det som er normalt i en 
planrapport på dette tidspunktet av prosjektplanleggingen.  
 

8.1  Investeringskostnader for alternativ 1) Protonanlegg 
 

Teknologisk utvikling 

Siden forrige rapport ble levert den 1.2.201 3, har det vært innhentet mye informasjon 
omkring den teknologiske utviklingen av protonanlegg. Det er, som tidligere beskrevet i 
rapporten, en helt klar trend i retning av mindre protonanlegg. Tilnærmet alle leverandører 
arbeider med å utvikle mer kompakte anlegg, og kostnadene for levering av slike anlegg vil 
sannsynligvis bli lavere jo flere som tilbyr slike anlegg. Det ansees derfor som uheldig å gå 
inn for å bygge ett stort protonanlegg (alt. 1a). Utvikling i teknologi og pasientvolum gjør at 
alle helseregioner etter hvert bør få, og vil sannsynligvis få, et protontilbud regionalt. Både 
befolkningen og fagmiljøene vil over tid få en klar forventning om at slik behandling må gis 
regionalt. Slik har det også historisk vært for det meste av teknologisk utvikling innen ulik 
medisinsk behandling.  

Investeringskostnad for alternativ 1a) Ett stort protonanlegg 

Anslag for investeringskostnader til bygg og utstyr til ett stort protonanlegg omfatter 
følgende: 

 Bygg, anlegg og utstyr til ett senter med 3 behandlingsrom med gantry og 

1 behandlingsrom med fixed beam. I bygget er det også tilrettelagt for et 

forskningsrom. Se forøvrig vedlagte grunnlag for kostnadsberegninger (vedlegg 8.2). 

 Normale pasient- og kontorfasiliteter jfr. vedlagte romprogram (vedlegg 8.3). 

 Utstyr og felles IKT-løsning til 4 eksterne planleggingslokalisasjoner i regionene. 

 

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

- Finansielle kostnader knyttet til byggelån mm. 

- Kostnader til kjøp og klargjøring av tomt og evt. særlig tilretteleggelse av infrastruktur 

- Større strukturer for forskningsformål 

- Pasienthotell 
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Investeringskostnader for  
 

Proton  
(alt. 1a) 

  

Alle tall i mill. NOK inkl. mva:    

Bygg 925   
Utstyr til nasjonalt anlegg 870   
Utstyr til regionale enheter 150   
Total kostnad  1 940   

 

Endringen i kostnadsestimatet fra forrige rapport av 1.2.2013, skyldes i all hovedsak at  
alternativ 1a) nå inneholder et ekstra behandlingsrom med gantry, en PET-maskin med 
tilhørende arealer som ikke var inkludert i forrige rapport, samt at arealene til kontor- og 
støttetjenester er økt noe. 
 
Investeringskostnad for alternativ 1b) Mindre regionale anlegg 

Anslag for investeringskostnader til bygg og utstyr til regionale protonanlegg omfatter 
følgende: 

 Bygg, anlegg og utstyr til ett regionalt senter med 2 behandlingsrom med gantry,  

og to regionale sentre, hver med 1 behandlingsrom med gantry. Det er også estimert 

et forskningsrom til et av de tre anleggene. Se for øvrig vedlagte grunnlag for 

kostnadsberegninger (vedlegg 8.2). 

 Normale pasient- og kontorfasiliteter jfr. vedlagte romprogram (vedlegg 8.3). 

 Felles IKT-løsning til planleggingslokalisasjoner i regionene, samt nødvendig utstyr  

til den regionen som ikke får et regionalt anlegg.  

 
Kostnader som ikke er tatt med i estimatet er de samme for alle de ulike alternativene og 
gjengitt under investeringskostnadene for alternativ 1a) 
 
Investeringskostnader for  
 

Protonanlegg  
(alt. 1b) 

  

Alle tall i mill. NOK inkl. mva:    

Bygg 985   
Utstyr til regionale anlegg 995   
Utstyr til regionale enheter 75   
Total kostnad  2 055   

 
Investeringskostnadene knyttet til alternativ 1b) er relativt lik alternativ 1a), selv om man 
bygger opp tre ulike anlegg. Det skyldes i all hovedsak at det vil være behov for mindre 
arealer ved de regionale kompakte anleggene, jfr. beregningsgrunnlaget (vedlegg 81.) og i 
henhold til romprogrammet (vedlegg 8.4). De små anleggene kan integreres i universitets-
sykehusenes eksisterende stråleterapienheter på en helt annen måte enn et stort nasjonalt 
senter kan. Videre vil behovet for utstyr til de regionale enhetene reduseres som følge av at 
det opprettes tre regionale enheter. 
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8.2.  Investeringskostnad for alternativ 2) Kombinert anlegg 
 
Investeringskostnad for alternativ 2a)  

Anslag for investeringskostnader til bygg og utstyr til ett stort kombinert anlegg omfatter 
følgende: 
 

 Bygg, anlegg og utstyr til ett nasjonalt senter med 2 behandlingsrom med gantry  

for protonterapi, og to 2 behandlingsrom med fixed beam for karbonterapi. Det 

tilrettelegges også her for et forskningsrom i tillegg. Det legges opp til en egen 

akselerator for protonterapi og en egen akselerator for karbonterapi (el andre tyngre 

ioner).  Se for øvrig vedlagte grunnlag for kostnadsberegninger (vedlegg 8.2). 

 Normale pasient- og kontorfasiliteter jfr. vedlagte romprogram (vedlegg 8.3).  

 Utstyr og felles IKT-løsning til 4 eksterne planleggingslokalisasjoner i regionene. 

 

De kostnadene som ikke er tatt med i estimatet under er de samme som for alle de ulike 
alternativene og gjengitt under investeringskostnadene for alternativ 1a) 
 

Investeringskostnader for  
 

Kombinert 
anlegg  

(alt. 2a) 

  

Alle tall i mill. NOK inkl. mva:    

Bygg 1 285   
Utstyr til nasjonalt anlegg 1 430   
Utstyr til regionale enheter 150   
Total kostnad  2 865   

 
Differansen i kostnadsestimatet mellom stort protonanlegg og et karbonanlegg skyldes 
vesentlig dyrere utstyr, men også krav til større arealer. Kostnadsestimatet for kombinerte 
anlegg er for øvrig i tråd med litteraturen som angir at kombinerte anlegg er omtrent 
halvannen gang så dyre som protonanlegg (jfr. vedlegg 8.1). Videre er estimatet også 
noenlunde i samsvar med investeringskostnadene knyttet til MedAustron (jfr. vedlegg 8.2.), 
når det tas høyde for at MedAustron kun har tre behandlingsrom og kun ett med gantry.  
 
Investeringskostnad for alternativ 2b) 
Anslag for investeringskostnader i bygg og utstyr til en kombinasjon av 1b og 2a i etappevis 
utbygging, omfatter følgende: 
 

Første byggetrinn (alt. 1b): 

 Bygg, anlegg og utstyr til ett regionalt senter med 2 behandlingsrom med gantry,  
og to regionale sentre, hver med 1 behandlingsrom med gantry. Det er også estimert 
et forskningsrom til et av de tre anleggene. Se for øvrig vedlagte grunnlag for 
kostnadsberegninger (vedlegg 8.2). 

 Normale pasient- og kontorfasiliteter jfr. vedlagte romprogram (vedlegg 8.3). 
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 Felles IKT-løsning til planleggingslokalisasjoner i regionene, samt nødvendig utstyr  

til den regionen som ikke får et regionalt anlegg.  

 

Andre byggetrinn (karbonløsningen av alt. 2a): 

 Bygg, anlegg og utstyr til et nasjonalt senter for karbonterapi med 2 behandlingsrom 

med fixed beam. Det tilrettelegges også her for et forskningsrom i tillegg til arealene 

for pasientbehandling. Det etableres en egen akselerator for karbonterapi (eller 

andre tyngre ioner). Se for øvrig vedlagte grunnlag for kostnadsberegninger (vedlegg 

8.2). 

 Normale pasient- og kontorfasiliteter til et kombinert anlegg (vedlegg 8.3).  

 
Det er vanskelig å estimere investeringskostnadene for dette alternativet, siden dette er en 
kombinasjon av 1b og deler av 2a med en etappevis utbygging. Dette innebærer at 
alternativet kan ha mange ulike varianter og tidshorisonter. Dersom man imidlertid legger til 
grunn at det først bygges opp 4 behandlingsrom for protonterapi på 3 ulike steder i landet, 
og at man deretter bygger et ekstra anlegg med 2 behandlingsrom for karbonterapi og andre 
tyngre ioner, samt at sistnevnte anlegg kan benytte seg av de samme kontor- og 
støttefasiliteter som et av protonanleggene, vil dette beløpe seg til ca. 1,2 - 1,5 milliarder 
norske kroner mer enn alternativ 2a. Dette estimatet er meget usikkert, og avhenger av at 
man klarer å planlegge en slik utvidelse på en god måte allerede ved første byggetrinn i 
alternativ 1b. 
 
Dersom man velger sistnevnte løsning vil det være en stor fordel at tomtevalget for et av 
protonanleggene tar høyde for et ekstra karbonanlegg med tilhørende arealer på et senere 
tidspunkt, hvis ikke vil alternativet bli vesentlig dyrere. Det vil si at valg av alternativ 2b også 
bør innbefatte en beslutning om hvor et evt. karbonanlegg bør plasseres, slik at man kan 
planlegge for en slik utvidelse og sikre utnyttelse av felles kontor- og støttearealer. 
 

8.3  Andre investeringer 
 
Pasienthotell 

Et nasjonalt senter for partikkelterapi må også 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 avhenge av hvilket alternativ man velger. Dersom man velger å 
etablere et nasjonalt kombinert anlegg (alt. 2a eller 2b) eller et stort nasjonalt protonanlegg 
(alt. 1a), antas det at det vil det være behov for ca. 70 rom. Et hotellbygg med tilsvarende 
antall rom vil beløpe seg til ca. 200 mill. kr. En slik investering vil komme i tillegg til 
investeringskostnadene for behandlingsanleggene som er angitt over.  
 
Et slikt pasienthotell kan eies av tilliggende universitetssykehus, men kan også eies av et 
nasjonalt senter for partikkelterapi eller en privat aktør. Det anbefales imidlertid at 
investeringsbehovet til pasienthotell innlemmes i den totale investeringsrammen når man 
bestemmer seg for valg av alternativ. 
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Dersom man går inn for flere mindre regionale protonanlegg (alt. 1b), må man vurdere 
behovet for antall hotellrom ved de ulike stedene. Dette må skje i nært samarbeid med  
de lokale universitetssykehusene og deres øvrige fremtidige behov for kapasitet knyttet til 
pasienthotell. Det er derfor svært vanskelig å angi noe investeringsbehov knyttet til 
pasienthotell for dette alternativet. 
 
Større forskningsstrukturer 

I investeringsbeløpene som er angitt over er det kun lagt inn et mindre forskningsrom ved  
de ulike anleggene. Et kombinert anlegg (alt. 2a og 2b) vil gi store muligheter for forskning 
innen både fysikk og medisin. Det vil derfor være behov for forskningsarealer. 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 involveres i slike investeringer. 
 

8.4  Driftskostnader for et norsk partikkelsenter 

 
Driftskostnader knyttet til et norsk partikkelsenter avhenger av en rekke valg. Under følger 
et grovt kostnadsoverslag for de ulike alternativene. Estimatene tar utgangspunkt i at det 
skal behandles ca. 1 000 pasienter pr år, og at hver pasient får 23 behandlinger i snitt. Videre 
legges det til grunn at det skal være full drift i 230 dager pr år. Det vil tilsi at hvert 
behandlingsrom må nyttes til pasientbehandling i 11 timer pr. dag i snitt. Senteret vil ha drift 
alle virkedager i året (ca. 255 dager), men det er lagt opp til mindre drift i ferie- og høytids-
perioder.  
 
Kostnadsestimat for drift av et kombinert anlegg (alt. 2a og 2b) er beheftet med litt større 
usikkerhet enn for de andre alternativene, da det finnes få slike anlegg i verden i dag.  
Videre må det anføres at det er stor sannsynlighet for at et slikt anlegg kan behandle flere 
pasienter enn et ordinært protonanlegg, siden karbonbehandling kan gis med færre 
fraksjoner enn protonterapi. Det vil si at karbonbehandling ikke trenger bli så dyrt som  
investeringskostnaden kan indikere. Dersom det f.eks. i snitt kan gis 15 fraksjoner pr pasient 
i stedet for 23 fraksjoner innenfor protonterapi, vil det medføre en økt behandlingskapasitet 
på 35 % pr behandlingsrom. Det tilsier at prisen pr behandlingsserie med karbon ikke vil 
være så mye høyere enn for protoner jfr. kostnad per pasient i oversikten under, og sett i lys 
av den økte nytten dette gir for pasienten vil differansekostanden være minimal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 
Driftskostnader ved full drift Stort protonanlegg 

(alt .1a) 
Flere mindre 
protonanlegg (alt 1b) 

Kombinert anlegg  
(alt.2a) 

Alle tall i mill. NOK    
Personalkostnader

18
 55 75 65 

Vedlikehold, serviceavtale
19

  55 40 80 
Andre driftskostnader

20
 

Avskrivninger
21

 
35 
55 

40 
60 

40 
85 

Totalt pr anlegg 200 215 270 

+Personalkostnader regionalt
22

 15 5 15 
Sum inkl. regionale pers. kostn. 215 220 285 
    

Kostnad pr pasient 11 timers åpningstid  0,20 0,21 0,23* 

*I alternativ 2a vil det kunne behandles ca. 185 flere pasienter enn i alt. 1a eller 1b. Det skyldes ca 35% færre 
fraksjoner pr behandlingsserie ved karbonbehandling enn ved protonbehandling. 
 
For å garantere oppetid på anlegget krever leverandøren å ha eget driftspersonell fast 
stasjonert på stedet. Kostnader knyttet til dette vil være inkludert i egen serviceavtale som 
er inkludert i kostnadene som vises i oversikten over.  
 
Som det fremgår av tabellen over, tilkommer det ca. 15 millioner kroner knyttet til de 
regionale avdelingene med hensyn til dedikert personell for partikkelterapi ved valg av 
alternativ 1a eller alternativ 2a, og kr 5 millioner kroner ved valg av alternativ 1b. Disse 
kostnadene dekker forberedelse og planlegging av behandlingen, men gjelder kun for de 
store nasjonale anleggene som er spesifisert.  
 
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) 

 
Når det gjelder kostnader knyttet til reise og opphold for pasientene, er det vanskelig å 
estimere dette. Dette skyldes i hovedsak at lokalisering av anlegget pt. ikke er avklart.  
Antall pasienter som må få dekket slike kostnader vil sannsynligvis ligge mellom 60 % og 
opptil 90 % av alle pasientene, avhengig av hvor et nasjonalt senter (alt. 1a el. alt. 2) blir 
plassert. Gjennomsnittlig kostnad for reise og opphold vil nøkternt sett beløpe seg til 23 
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 30 000,- 
pr. pasient, og beløper seg totalt til et sted mellom 19 mill. kr og kr 29 mill. kr 
 
 

                                                 
18

 Er inkl. sos.kostnader og tar utgangspunkt i vedlagte bemanningsplaner jfr. vedlegg 8.4. 
19

 Vedlikehold og servicekostnader inkluderer servicepersonell fra leverandør. 
20

 Inkluderer energikostnader med ca. 8-10 mill kr. 
21

 Avskrivninger på bygg regnes ut fra en levetid på 46 år, mens utstyret har en levetid på 25 år. Avskrivningskostnad gjelder kun for  

   partikkelanleggene. Regionalt IKT-system og utstyr for planlegging er ikke inkludert i avskrivningene. 
22

 Disse kostnadene dekker forberedelse og planlegging av behandlingen. 
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Avskrivninger 

Når det gjelder årlig avskrivningskostnad 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. Vi har lagt samme levetid til grunn for et 
karbonanlegg. 
 

8.5  Finansiering og inntektsmodell 
 
Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten finansieres gjennom bevilgninger til de 
regionale helseforetakene. Ved etablering av et Nasjonalt senter for partikkelterapi (alt. 1a. 
2a eller 2b), eller flere regionale partikkelsentre (alt. 1b), kan disse også finansieres ved 
opptak av lån, eller evt. supplert ved gaver fra private personer eller organisasjoner. 
 
På bakgrunn av de driftserfaringene man har innhentet fra andre sentre, anbefales det at 
partikkelbehandlingen rammefinansieres i oppstartsfasen, dvs. i inntil 4 år fra anleggene er 
ferdigstilt. Det vil ta noe tid å få etablert nødvendig kompetanse og driftserfaring før man  
kan kjøre anleggene for fullt. Videre antas det at det kan ta noe tid å gjøre behandlings-
tilbudet godt nok kjent. Det er imidlertid grunn til å tro at man ved valg av regionale anlegg 
(alt. 1b) kan komme raskere i gang enn for de andre alternativene, da anleggene vil være 
integrert i den øvrige stråleterapien. 
 
Etter en innkjøringsperiode på inntil 4 år kan det være naturlig at også partikkelterapi inngår 
i ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF), og at man følger normale prosedyrer med 
tanke på at driften av anlegget rammefinansieres med 60 %, og med variable inntekter  
på 40 %.  Det er imidlertid viktig at man vurderer dette nøye, hvis det skulle vise seg å være 
store svingninger i antall pasienter som får behandling.  En bør også ha meget god kunnskap 
om kostnadene per pasient for denne type behandling før man starter opp med ISF for 
partikkelterapi, da de økonomiske driftskonsekvensene er store hvis man bommer på 
kostnadsvektene. 
 

8.6. Finansiering av forskningsaktivitet.  

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

Investeringstilskudd til en nasjonal satsning knyttet til partikkelterapi må selvsagt komme  
fra Helse- og omsorgsdepartementet. Med tanke på den betydelige muligheten som knytter 
seg til forskningsaktivitet innenfor både medisin, biologi og fysikk ved spesielt et kombinert 
anlegg (alt. 2a el 2b), 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, når alle forskningsstillinger er fullt besatt ved det nasjonale 
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senteret i 201923. 
 

De økonomiske konsekvensene for investering og drift er basert 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 for øvrig (vedlegg 8.1).  
 

Erfaringsgrunnlaget som kostnadsestimatene bygger på er beheftet med en viss usikkerhet, 
da vi ikke har hatt anledning til å detaljere ut bygg og anlegg i den grad som en konsept-
rapport krever. Dette gjelder særlig for kombinerte anlegg (alt. 2a og 2b). Protonanlegg er 
derimot mer utbredt. Vi anser likevel usikkerheten på kostnadsestimatene for å være 
innenfor det som er normalt i en planrapport på dette tidspunktet av prosjektplanleggingen.  
 

  

                                                 
23

 The Danish National Center for Particle Radiotherapy 2012. 
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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 



71 
 

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 (60Co, 192Ir 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 og brev fra HOD av 19.januar 2013 
 

 

 

 

 

Protokoll frå føretaksmøte 

Helse Vest RHF 
 

 

15. oktober 2012 
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PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE VEST RHF 
Måndag 15. oktober 2012 kl. 09.30 var det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF. Møtet vart halde 

som telefonmøte. 

 

Dagsorden 
Sak 1  Føretaksmøtet blir konstituert 

Sak 2  Dagsorden 

Sak 3  Planlegging av norsk senter for partikkelterapi 

 

Frå Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Statssekretær Robin Martin Kåss (etter fullmakt frå statsråden) 

 

Frå styret møtte 
Styreleiar Oddvard Nilsen 

Nestleiar Aud Berit Alsaker Haynes 

Ohene Aboagye 

Gunnar Berge 

Gerd Dvergsdal 

Tom Guldhav 

Reidun Johansen 

Torhild Selsvold Nyborg 

Olin Johanne Henden 

Kjartan Longva 

Sveinung Stensland  

Lise Karin Strømme  

Aslaug Husa 

  

Frå administrasjonen møtte 
Administrerande direktør Herlof Nilssen 

 

 

Også til stades 
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold Avdelingsdirektør 

Astri Knapstad 

Avdelingsdirektør Maiken Engelstad 

Underdirektør Helga Daae 

  

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og deltok ved Ingrid 

Engstad Risa.   
 

 

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert 
Statssekretær Robin Martin Kåss  ønskte, som øvste eigarmyndigheit, velkomen og las opp 

fullmakt frå statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallinga. Det var ingen merknader 

til innkallinga.  

 

Føretaksmøtet vedtok: 

 
Innkallinga er godkjent. Føretaksmøtet er lovleg sett. 

 

Styreleiar Oddvard Nilsen og statssekretær Robin Martin Kåss  blei valde til å skrive under 

protokollen. Statssekretær Robin Martin Kåss overlet møteleiinga til styreleiar Oddvard Nilsen .  

 

 

Sak 2 Dagsorden 
Møteleiar spurde om nokon hadde merknader til den utsendte dagsordenen. Det var ingen som 

hadde merknader til dagsorden. 

 

Føretaksmøtet vedtok: 
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Dagsorden er godkjent. 

 

 

Sak 3 Planlegging av norsk senter for partikkelterapi 
I Prop. 1 S (2012-2013) er det vist til at partikkelterapi, spesielt protonbehandling, er tatt i bruk 

internasjonalt og at det er grunn til å tro at partikkelterapi vil være å føretrekke framfor konvensjonell 

stråleterapi for eit aukande tal kreftformer. Vidare er det vist til at tilbod om partikkelterapi til ein viss 

grad vil kunne erstatte behovet for nye strålemaskiner.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om at det er ønskeleg å setje i gong planlegging av eit 

norsk senter for partikkelterapi. 

 

Føretaksmøtet bad Helse Vest RHF planlegge for eit norsk senter for partikkelterapi. Dette skal skje i 

samarbeid med dei andre regionale helseføretaka og Helsedirektoratet. Føretaksmøtet føresette at 

første del av planleggingsfasen vert gjennomført innan 1. februar 2013. Føretaksmøtet la vidare til 

grunn at det skal utarbeidast ein heilskapleg  plan for etablering, organisering og drift, som og omfattar 

eit felles mandat med rammer for igangsetting av idéfase, jf. Veileder for tidligfaseplanlegging i 

sykehusprosjekter. Arbeidet må vidare omfatte en samarbeidsmodell mellom dei fire regionale 

helseføretaka som sikrar oppbygging av kompetanse i alle helseregionane. Behov for og tilgang til 

kompetent personell/kompetanse (fysikarar mv.) skal og utredast. Helse- og omsorgsdepartementet 

skal ha ei observatørrolle i arbeidet.  

 

Etablering av eit norsk senter for partikkelterapi vil innebere sentralisering av all pasientbehandling 

med partikkelterapi til eit sted i landet, gjennom etablering av ein nasjonal behandlingsteneste for 

partikkelterapi etter forskrift nr. 1706 Om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 

universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Føretaksmøte la til grunn at 

forslaget må være i tråd med dei krava som er stilte til ei nasjonal behandlingsteneste, jf. forskrift og 

rettleiar til kapittel 4 i forskrifta Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.  

 

Det vert lagt til grunn  at forholdet mellom etablert og utprøvande partikkelterapibehandling vert endra 

over tid med aukande forskingsbasert dokumentasjon. Vidare vert det lagt til grunn  at effekt, 

sikkerheit og kostnadseffektivitet av behandlinga som vert tilboden  blir dokumentert gjennom 

forskingsstudiar (prospektive studiar, kvalitetsregisterforsking og kliniske randomiserte studiar). 

Føretaksmøtet la til grunn at pasientbehandling og forsking/utprøvande behandling vert finansiert 

gjennom dei etablerte systema for finansiering for pasientbehandling, herunder gjestepasientoppgjør 

og forsking.    
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Føretaksmøte vedtok:  

 

Føretaksmøtet ber Helse Vest RHF om å planlegge eit norsk senter for partikkelterapi. Arbeidet skal 

innehalde plan for etablering, organisering og drift, som og omfattar eit omforeint mandat med 

rammer for igangsetting av idéfase. Frist for oppdraget vert sett til 1. februar 2013.  

 
Møtet vart heva kl. xxx  

 

 

Oslo 15. oktober 2012 

 

 

 

Robin Martin Kåss    Oddvard Nilsen 

 

  



76 
 

 



77 
 



78 
 

Vedlegg 2. Medisinsk indikasjon for partikkelbehandling. Revisjon av 

helsedirektoratets utredning om protonbehandling av 2010 

Brystkreft 
 

Brystkreft rammer årlig over 2700 kvinner og noen menn i Norge (1). Strålebehandling spiller 
en sentral rolle i behandlingen, som oftest etter kirurgi. Hensikten med postoperativ 
strålebehandling er primært å redusere risikoen for lokalt og/eller regionalt tilbakefall, men 
også å øke sjansen for overlevelse. Brystbevarende kirurgi er utbredt ved små svulster. For ca.50 
% av kvinnene benyttes denne teknikken.  Avhengig av sykdommens utbredelse (stadium) og 
kirurgi bestråles eventuelt gjenværende bryst, brystvegg og eventuelt også lymfeknutestasjoner 
De bestrålte volum kan variere mye pga av individuell anatomi. Alvorlige bivirkninger grunnet 
strålebehandling kan være hjerte- og lungekomplikasjoner, samt risiko for sekundærkreft. En 
omfattende studie av amerikanske kvinner viser at død knyttet til hjertesykdom er hyppigere 
hos pasienter med venstresidig brystkreft sammenlignet med høyresidig brystkreft pga 
bestråling av hjerte (2). Det er i Norge etablert grenser for dosebelastning til risikoorgan. For 
brystkreft kan det imidlertid være teknisk vanskelig å oppnå en homogen og tilstrekkelig dose i 
målvolumet samtidig som dosen til omliggende organ skal holdes lav nok til sikkert å unngå 
skader.  

Noen få planleggingsstudier har sammenlignet potensialet i protonstråling med andre 
eksisterende teknikker. Ares et al har planlagt strålebehandling for kvinner med venstresidig 
brystkreft i ulike stadier og dermed ulik kompleksitet i planleggingen (3). Konvensjonell, 
konform stråleterapi ble sammenlignet med IMRT og IMPT (intensitetsmodulert protonterapi). 
Dosen til målvolum samt risikoorganene lunge, hjerte og høyre bryst ble vurdert. For alle stadier 
som skulle bestråles oppnådde man en signifikant dosereduksjon til risikoorgan ved bruk av 
protoner sammenlignet med konform stråleterapi. For de mest avanserte volumene var 
protoner også bedre enn IMRT for lavest strålebelastning av hjerte og lunge. IMRT-teknikker 
kan bestråle hele motsatt bryst til en lav, men uønsket dose. Dette kan unngås ved protoner. 
Resultatene er i samsvar med en annen teoretisk studie (4). I en tredje studie ble det estimert at 
den økte risikoen for å dø av hjertesykdom sank til 0.5 % ved protonbehandling sammenlignet 
med 2.2%-6.7 % ved andre bestrålingsteknikker. Risikoen for pneumonitt ble teoretisk i 
gjennomsnitt redusert fra 15%-28 % for andre teknikker til 0.6 % for protoner (5). Disse 
estimatene er foreløpig ikke fulgt opp med kliniske studier.  

Det utvikles stadig nye teknikker for å bruke tradisjonell ekstern bestråling på en mer optimal 
måte. IMRT er nevnt som en teknikk for å redusere hjertedose. Ved å øke avstanden mellom 
hjertet og volumet som skal bestråles (brystvegg), kan dosen til hjertet også reduseres.  Dette 
kan gjøres i dag ved at strålingen gis i bestemte deler av pustesyklusen(6). Teknikken er allerede 
implementert for kvinner med venstresidig brystkreft ved noen av stråleterapienhetene i Norge.  

Et alternativ til å bestråle hele brystet etter fjerning av tumor er å bestråle bare den delen av 
brystet der svulsten satt (partiell bestråling). Partiell brystbestråling kan gis som ekstern eller 
intern bestråling, se referanser i (7). Bush et al publiserte i 2011 resultater fra en fase II studie 
der bestråling med protoner gav meget god sykdomskontroll og lav toksisitet (8). Andre 
teoretiske studier (9,10,11) viser at protoner kan være å foretrekke sammenlignet med 3D 
konform teknikk, IMRT og tomoterapi og gir lavere doser til hud, den antatt friske gjenværende 
del av brystet, lunge og hjerte. I USA er det etablert ytterligere oppfølgingsstudier for partiell 
brystbestråling med protoner, ifølge clinicaltrials.org. Det finnes forskjellige teknikker for intern 
bestråling av deler av bryst. Felles for disse er at det blir liten dosebelastning på omliggende 
risikoorgan. I Norge gis partiell bestråling som eneste postoperative strålebehandling foreløpig 
bare ved deltakelse i en kontrollert studie og da med intern bestråling (12).  
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I Sverige har man estimert et antall på 300 pasienter som vil kunne bli valgt til protonterapi, gitt 
muligheten (13). Denne gruppen består av pasienter under 70 år med venstresidig brystkreft og 
et relativt stort volum som skal bestråles.  

Ca. 1900 pasienter fikk kurativ strålebehandling for brystkreft i Norge i 2007 (14). Basert på tall 
fra St. Olavs Hospital får drøyt 40 % stråling mot lymfeknutestasjoner. Disse er vurdert å kunne 
ha teoretisk nytte av protoner pga. bestråling av relativt store lungevolum, dvs. omlag 800 
pasienter. Mer sikker kunnskap om bivirkninger fra bestråling av større lungevolum vil evt. 
kunne føre til at pasienter vil kunne bli henvist til protonstråling også for denne indikasjonen. 

Antallet som forventes henvist er basert på tilfeller hvor dosen til hjertet blir for stor. Dette kan 
føre til alvorlig bivirkninger på lengre sikt. Antallet er basert på at teknikker med pustekontroll 
er tatt i bruk ved sykehusene som gir tilbud om strålebehandling. Det er videre antatt at 6 % av 
pasientene (personlig kommunikasjon med medisinsk fysiker Mari Hjelstuen, Stavanger 
Universitetssykehus) har en anatomi der doseplanen til tross for pustekontroll gir for høy dose 
til hjerte hvis dosen til målvolum skal være adekvat. Protoner kan muligens gi en bedre 
dosefordeling for disse pasientene, dvs anslagsvis 6 % av pasienter med venstresidig kreft, ca. 
60 på landsbasis. Uten pustekontroll ble dosen til hjertet for høy i 4 av 17 pasienter i en studie 
gjort i Stavanger for pasienter uten lymfeknutebestråling (poster ESTRO 2009). Det bemerkes at 
tallene er basert på resultater fra få pasienter. 

Med dagens kunnskap estimeres at 140-180 brystkreftpasienter vil kunne være aktuelle for 
partikkelbehandling.  
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Gynekologisk kreft  
 

Ved følgende diagnoser spiller strålebehandling en viktig rolle ved gynekologisk kreft: 
livmorhulekreft, livmorhalskreft, kreft i vagina og ytre kjønnsorganer. Strålebehandling kan gis 
som primær behandling, ofte sammen med kjemoterapi, eller som tilleggsbehandling etter 
operasjon eller ved gjenvekst av svulsten.  Knapt 300 kvinner i Norge blir diagnostisert med 
livmorhalskreft hvert år (1). For denne gruppen har primær strålebehandling en viktig rolle når 
svulsten er av en viss størrelse slik at operasjon er utelukket. Anslagsvis 50 % får 
strålebehandling med kurativ intensjon. I tillegg gis stråleterapi til en del pasienter operert for 
livmorhulekreft, mens antallet pasienter bestrålt for kreft i vagina/ytre kjønnsorganer er lavt. 

Ved behandling av inoperabel livmorhalskreft gis det ofte en kombinasjon av ekstern og intern 
strålebehandling, da det ikke er mulig å gi tilstrekkelig høy dose ved konvensjonell ekstern 
bestråling alene. Tradisjonelt er strålebehandling for gynekologisk kreft av de kreftbehandlinger 
som hyppigste gir alvorlige senskader, særlig fra tarm. De nyeste teknikkene innenfor ekstern og 
intern strålebehandling blir nå tatt i bruk for gynekologisk kreft for å redusere bivirkninger. 
Eksempler er IMRT/rotasjonsteknikker for å redusere bestråling av tynntarm og blære ved 
ekstern bestråling, samt kontroll av doser til blære og rektum ved hjelp av bildeveiledet avansert 
intern bestråling (2,3).  

Det ble i år publisert en doseplanleggingsstudie for bestråling av bekken og områder paraaortalt 
ved gynekologisk kreft (4). Denne viser at sammenlignet med IMRT alene gir IMRT i 
kombinasjon med IMPT eller PSPT (passive scattering proton therapy) signifikant lavere dose til 
tynn- og tykktarm samt nyrer, samtidig som dose til målvolum er god. Dette betyr at det er et 
teoretisk potensial for redusert stråledose til risikoorgan ved protonstråling for kvinner som 
skal strålebehandles i denne regionen.  

Basert på tall fra virksomhetsrapportering til Statens Strålevern samt tall fra St. Olavs Hospital 
får anslagsvis 150 kvinner per år stråling mot relativt store områder i bekkenet grunnet 
gynekologisk kreft. Noen pasienter har behov for svært omfattende bestråling som omfatter 
lymfeknuter også over bekkennivå. Selv med IMRT er det i praksis vanskelig å oppnå 
tilfredsstillende dosedekning pga nærheten til strålefølsomme organ som nyre og tarm. Derfor 
kan protoner kan ha en rolle for pasientgruppene nevnt over.  

Protonstråling kan også spille en rolle for pasienter der intern strålebehandling av forskjellige 
grunner ikke er mulig. I Japan har man gjort opp materialer der protonbestråling er gitt i stedet 
for intern bestråling. Resultatene viser sammen utkomme for tumorkontroll, morbiditet og 
overlevelse som for konvensjonell bestråling (5,6).  

Det er vanskelig å anslå antall kvinner som kan bli henvist til protonterapi ved gynekologisk 
kreft. En svensk publikasjon antyder et tall for Sverige på 50 kvinner per år (7). Antallet utgjør 
kvinner som ikke kan motta intern stråleterapi, samt andre sjeldne tilfeller der konvensjonell 
stråleterapi kommer til kort.  Overført til  Norge vil det da være 25-30/40 pasienter som vil 
henvises per år. 

Ved inoperabel livmorhalskreft skal relativt store svulster behandles, og tilgangen til oksygen 
kan være begrenset på grunn av dårlig utviklet blodåresystem. Andre typer av partikkelstråling 
enn protoner, som karbonstråling, kan være mer effektive under forhold med lite oksygen (8,9). 

Ved Massachusetts General Hospital er det ifølge clinicaltrials.org en pågående pilotstudie som 
inkluderer kvinner som er operert for livmor eller livmorhalskreft og som får protonterapi som 
tilleggsbehandling. Denne studien skal primært registrere hvor mye mindre dose normalvevet 
får sammenlignet med 3D-konform stråleterapi og IMRT, samt registrere bivirkninger. 
Sekundært skal den måle livskvalitet og progresjonsfri overlevelse.   
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Karbonstråling er bruk i doseøkningsstudier ved lokalavansert livmorhalskreft (vesentlig 
plateepitelcarcinom) ved NIRS i Japan i perioden 1995-2000 med konformal teknikk (10). Hele 
bekkenet ble til å begynne med bestrålt med høyere grad av langtidskomplikasjoner fra tarm 
enn ønskelig. Ved reduksjon dose mot bekkenet, men høyere dose i boostervolumet, steg lokal 
kontroll ved 5 år til 79%, hvilket er et svært godt resultat sykdomsutbredelsen tatt i betraktning. 
Adenocarcinom i livmorhalsen har vanligvis mindre strålefølsomhet for fotoner enn plateepitel. 
En serie fra NIRS beskriver 31 lokalavanserte adenocarcinom med 53% lokal kontroll, noe som 
er klart bedre enn rapportert i litteraturen for fotonbehandling (11). Disse data taler for at 
tyngre ioner i form av karbon kan bidra til bedre svulstkontroll og overlevelse hos pasienter 
med lokalavansert gynekologisk kreft. 
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Hode-hals kreft 

 

Kreft i hode/hals-regionen inkluderer en rekke svulster med forskjellige opphav og forskjellige 
biologiske forløp. Kreft i denne regionen er sjelden, og utgjør kun 2-3 % av alle krefttilfeller i 
Norge, dvs. ca. 600 nye tilfeller pr år (Kreftregisteret). Den vanligste histologiske typen kreft i 
denne regionen er plateepitelkarsinomer, som utgjør 80-90 % av alle tilfeller. 
Plateepitelkarsinomer i hode/hals regionen behandles med kirurgi, strålebehandling eller en 
kombinasjon av disse. En liten gruppe skal i tillegg ha medikamentbehandling. Et grovt estimat 
er at omkring halvparten av pasientene som diagnostiseres med kreft i hode/hals regionen 
tilbys strålebehandling. De fleste har kurativt siktemål med behandlingen. 
 
Stråleterapi ved plateepitelkarsinomer i hode/halsregionen medfører en betydelig risiko for 
bivirkninger, både akutt og på lang sikt. Dette skyldes flere forhold. Det benyttes høye 
stråledoser til omfattende volum.  Hode/halsregionen inkluderer en rekke strålefølsomme 
normalvevsstrukturer (øyne, synsnerver, indre øre, hypofysen, hjernestammen, spyttkjertler, 
slimhinner og ryggmargen). 
 
Dessuten har samtidig kjemoterapi fått en mer fremtredende plass ved strålebehandling av disse 
pasientene, basert på flere randomiserte studier og metaanalyser som viser økt overlevelse ved 
tillegg av kjemoterapi (1). (Samtidig kjemoterapi medfører sannsynligvis ytterligere økning av 
risiko for bivirkninger. 

Med denne bakgrunn har det i flere tiår vært stort fokus på reduksjon av bivirkninger og 
muligheter for økte stråledoser innen forskning på kreft i hode/hals regionen. Protonterapi har 
vært benyttet i behandling av hode/hals-kreft i flere tiår. Et omfattende litteratursøk utført av en 
svensk gruppe lyktes ikke i å kvantifisere det totale antall pasienter som har fått slik behandling 
for denne diagnosegruppen (2). Det foreligger en del rapporter på klinisk erfaring med 
protonbehandling av kreft i hode hals regionen (3-8): 

Ingen av disse er randomiserte studier. Det finnes imidlertid en rekke eksperimentelle modell 
studier som viser at en kan redusere dosen til kritiske friske organer ved bruk av protoner 
sammenliknet med fotoner (9,10).  

Et ferskt amerikansk litteratur review finner at det ikke eksisterer evidens for å ta 
protonbehandling inn i rutine klinisk bruk foreløpig (11). 

På teoretisk grunnlag er det grunn til å anta at alle hode/hals-kreft pasienter som skal få høyt 
dosert strålebehandling, med unntak av lokaliserte larynxcancere og hudkreft, vil potensielt ha 
nytte av protonbestråling i form av muligheten for reduserte bivirkninger. Med utgangspunkt i 
et estimert antall på 400 som er aktuell for strålebehandling (Ref. KVIST 2007), men fratrekk for 
lokalisert larynxcancer og de pasienter som kun får palliativ strålebehandling, vil et estimat på 
ca. 300 pasienter årlig synes rimelig for å vurdere hvor mange som teoretisk kan tenkes å ha 
nytte av protonbehandling. Dersom en imidlertid tar i betraktning at denne pasientgruppen har 
relativt høy gjennomsnittsalder kombinert med en høy andel samtidige sykdommer 
(komorbiditet), vil antall pasienter som vil kunne bli henvist til protonterapi bli vesentlig 
redusert. Vårt anslag er at knapt halvparten av pasientene vil være egnet for å bli henvist 
til protonterapi, med andre ord ca. 100 pasienter årlig. Hvis en i tillegg tar hensyn til nytten 
av moderne fotonteknikker (IMRT), vil tallet kunne bli noe lavere. 

Det er publisert svært gode resultater også fra karbonbehandling av kreft i hode-hals området 
(12). Ikke minst gjelder det sjeldnere svulstformer enn de vanlig plateepitelcarcinomer: 
adenocarcinom, adenoid cystisk carcinom og slimhinnelokalisert malignt melanom. Disse 
resultater ble oppnådd ved NIRS i Japan med akseptable langtidsbivirkninger. Likevel er det 
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grunn til å understreke at den høyere biologiske effekten av protoner og karbon kan gi 
kraftigere effekt også i normalvev, dersom doser der ikke kan unngås (13). 
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Prostatakreft 
Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen blant menn i Norge, med over 4500 nye tilfeller i 
2010 (1). Sykdommen har i tidlig stadium ofte et fredelig biologisk forløp. Noen trenger ikke 
behandling og noen kan følges med «aktiv oppfølging» og behandles hvis sykdommen 
progredierer (2-4).  På diagnosetidspunktet har ca. 85 % av pasientene ikke spredning til 
lymfeknuter eller fjerne organer, 55 % har sykdom organlokalisert til prostata og kan behandles 
kurativt. Det er vanlig å kategorisere pasienter i tre prognostiske risikogrupper, basert på tumor 
(T) stadium, PSA nivå ved diagnose samt histologisk gradering (Gleason score). Behandlingen i 
intermediær risikogruppe består av strålebehandling eller kirurgi, som må ansees som 
likeverdig behandling, men med noe ulik bivirkningsprofil, i høy risikogruppe kombineres oftest 
stråling med hormonbehandling. Strålebehandling kombinert med hormonbehandling gir bedre 
sykdomskontroll og bedre overlevelse sammenliknet med hormonbehandling alene (5) for disse 
risikogruppene. Samtidig er det god evidens for at en økning av stråledosen (doseeskalering) 
opp mot 80 Gy gir bedret sykdomskontroll (6-8), som er en prediktor for bedret overlevelse. 

Nye teknikker for å treffe tumor bedre, f.eks. billedstyrt strålebehandling  IGRTog IMRT, er nå i 
bruk i Norge og resultater viser reduserte bivirkningene og mulighet for å gi doser rundt 80 Gy. 
Også for bruk av protoner synes ca. 80Gy å være maksimal tolerert dose (9,10).  

I Norge er ca. 1400 pasienter årlig i et sykdomsstadium der kurativ strålebehandling er mest 
aktuelt. Ved IMRT teknikk er der i dag få bivirkninger, men en viss sjanse for senere sekundær 
kreftutvikling. Data fra USA gir ikke klare holdepunkter for at eldre protonteknikker gir mindre 
bivirkninger enn foton IMRT behandling (11,12, 13). Livskvalitetsmålinger tyder på at ereksjon 
beholdes hos de fleste, men reduseres hos noen etter protonbestråling, men mere 
langtidsresultater trengs for å avklare dette (12,14). Teoretiske beregninger tyder på at sjansen 
for sekundær canser er redusert med 1-26 % (15) ved protonbehandling. 

Ved sammenligning av doseplaner med protonstråling og bruk av fotoner inkludert IMRT 
teknikk vil protonterapi kunne dekke målvolumet samtidig som mer normalvev spares, 
inkludert forsiden av rectum (16-18), men hos noen pasienter tyder doseplanene på bedre 
dekning med fotoner (19).  

Nyere kliniske studier 

Protonterapi med eldre teknikk har vært brukt med rimelig gode resultater ved prostatakreft, 
oppsummert av Hoppe (20). En større studie fra Uppsala (21) og en fra USA (22) med 
boosterbehandling av protoner og hovedbehandling med fotoner ga resultater sammenlignbare 
med resultater fra fotonbehandling alene eller brakyterapi.  

Hele 68 % av økningen av bruken av protoner i USA går til behandling av prostatakreft (som er 
klassifisert som potensielt fordelaktig behandling)(23). Noen anbefaler en randomisert studie 
mellom IMRT og protoner, mens andre mener man må utvikle behandlingsteknikken med 
protoner før man kan gjennomføre en randomisert sammenligning (24, 20). Basert på 
dosefordelingen i doseplaner ved moderne proton/partikkelteknikker sammenlignet med IMRT 
planer, er det all grunn til å gjøre studier der disse modaliteter sees mot hverandre, særlig der 
bestrålt tumor/risikovolum i bekkenet er stort eller pasienten har negative biologiske 
parametre med henblikk på sykdomskontroll i bekkenet. Dersom en tar hensyn til pasientenes 
generelle helsetilstand, muligheter for å reise langt bort fra hjemstedet for å få behandling osv., 
antar vi at en relativt stor andel av pasientene med prostatakreft vil være i stand til og villige til 
et opphold ved et protonsenter.  

Prostata og blæresvulster hos barn, oftest rhabdomyosarkomer, er å anse som etablerte 
indikasjoner for protonterapi (25,26). 



86 
 

Data for karbonbehandling ved prostatakreft er mer sparsomme. 5-års biokjemisk 
sykdomsfrihet på 92% ved stadium I-II og 81% ved stadium III etter karbonbehandling og med 
lave komplikasjonsrater i en stor japansk serie er svært gode resultater (27).  En fordel med 
karbonioner fremfor fotoner og protoner er gjennomføring av behandling med færre fraksjoner 
og behandlingstid (28). 

 

Konklusjon 

Protonterapi gis sannsynlig tumorkontroll på lik linje med andre modaliteter (kirurgi, IMRT, 
brakyterapi), men det er foreløpig ikke vist om bivirkningene blir mindre. Sjansen for 
stråleindusert sekundærkreft er sannsynlig redusert på lang sikt, men denne kommer ofte seint 
og dette er av betydning først og fremst for pasienter under 70 år. Med partikkelstråling er der i 
tillegg potensiale for å gi en ekstra dose til hypoksiske tumorområder innen prostatakapselen 
(biologisk optimert behandling) og fordelen med «scanning beams» er ikke tidligere benyttet. 
Forholden e ligget til rette for å gjennomføre en randomisert klinisk studie.  

Antatt behov for partikkelstråling til en utprøvende behandling vil være ca. 200 pasienter per 
år med et tilsvarende tall i kontrollgruppen i en felles nasjonal studie. 
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Mage/tarmkreft 
 

I Norge er der årlig ca 5900 nye krefttilfeller med utgangspunkt i tarm og fordøyelsesorgener, 

med meget ulik prognose og behandling. Kirurgi er hovedbehandlingen, men ofte kombineres 

denne behandlingen med pre- eller postoperativ stråling (rectumkreft, spiserørskreft).  

Leverkreft er vanlig internasjonalt, men forekommer bare hos 200 nye pasienter i Norge årlig. 

Ofte er sykdommen forbundet med chirrhose som reduserer leverens reservekapasitet. 

Hovedbehandlingen er kirurgi og levertransplantasjon er også aktuelt. Både protonstråling og 

karbon ioner kan gi høye doser i tumor samtidig som resten av lever spares. Med karbonterapi 

kan behandlingen gis som to enkeltfraksjoner på 2 dager. Lokal kontroll kan oppnås hos ca. 80-

95 % og ca 30-50 % kan oppnå 5 års overlevelse (1-8)        

 Aktuelle pasienter: 30-50 

Rektumkreft 

Vi har årlig 1300 nye pasienter med rectumkreft. Etter fastsatte kriterier får i dag  ca. 35-40 % 

av operable pasienter preoperativ stråling, ofte kombinert med cytostatika. Ca. 8 % får 

imidlertid tross dette lokale tilbakefall etter kirurgi. Utvidet kirurgi er da en 

behandlingsmulighet, ofte kombinert med rebestråling. Det antas at 40-50 pasienter med 

tilbakefall vil kunne få en mer tilpasset stråling med mulighet for høyere doser med 

partikkelstråling kombinert med kirurgi eller partikkelstråling alene. I tillegg vil der være ca. 

200 pasienter årlig som er inoperable på grunn av tumorutbredningen, halvparten av disse vil 

ikke ha fjernspredning. Noen har annen sykdom, men det er rimelig å anta at ca. 80 av disse vil 

være best tjent med partikkelstråling (1,8).  

Aktuelle pasienter til partikkelbehandling: inntil 120 per år 

 

Kreft i bukspyttkjertelen 

I cellekultur har karbonstråling bedre effekt på pancreas cancer stamceller enn fotoner (9). Bare 

ca. 15-20% av de 650 pasientene med kreft i bukspyttkjertelen er kandidater for radikal 

operasjon. Stråleterapi benyttes i noen grad ved lokalavanserte svulster, men behandlingen er 

lite effektiv og der er bivirkninger av behandlingen. Partikkelterapi prøves nå ut som behandling 

for å gjøre svulstene operable eller som tilleggsbehandling ved lokal resttumor etter kirurgi. 

Med kombinasjon av karbonioner og gemcitabin kjemoterapi har man i en pilotstudie med 

akseptable bivirkninger oppnådd lokal kontroll etter 2 år hos 47% og en 2 års overlevelse på 66 

%, som er meget bra for denne agressive tumorformen (1). Også ved proton terapi kan man 

begrense strålebelastningen for normalt vev omkring svulsten (10).  

Aktuelle pasienter: 100 pr. år 
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Spiserørskreft 

Årlig stilles denne diagnosen hos 250 pasienter.  Ved lokalisert sykdom gis preoperativ stråling, 

gjerne kombinert med kjemoterapi. Bivirkninger fra hjerte og lunger som omgir tumor er et 

klinisk problem (11). Partikkelstråling kan begrense strålingen til lunger og hjerte ved lymfom i 

midtre del av brysthulen (12). Partikkelstråling er ikke uten bivirkninger, men kan gi bedre 

resultater enn fotonstråling ved kombinasjon med kirurgi (13-14). 

Antatt pasienter: 100 per år 

 

Andre tumorformer. 

Karbonstråling er spesielt godt egnet for svulster med områder der oksygeninnholdet er lavt. 

Det er derfor meget interessant at det er rapportert meget gode resultat i en pilotstudie på 10 

pasienter med nyrekreft (15). Ved svulster på bakre bukvegg, som sarkom og seminom, er det 

viktig å begrense strålingen til lever, nyrer og tynntarm. Basert på doseplaner vil derfor 

partikkelterapi kunne gi bedre dosefordeling hos flere pasienter med slike svulster i bukhulen 

(16, 17). 

Aktuelle pasienter: Ca. 30 per år 
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Svulster i sentralnervesystemet (CNS) hos voksne 
 

Sentralnervesystemet defineres som svulster som primært er oppstått i hjernen, hjernestamme 
og ryggmargen. Av praktiske formål vil en også inkludere svulster utgått fra hjernehinner. Det vil 
oftest dreie seg om ondartede primær svulster, i noen tilfeller metastaser (spredning) og også 
godartede svulster som ikke kan behandles med kirurgi. 

Tabellene under viser totaltallene for innsidens, overlevelse og dødelighet for primære svulster i 
sentralnervesystemet slik beskrevet i ”Cancer in Norway 2010”, Kreftregisteret 2012.12.06 

Insidens    Dødelighet 

  Menn Kvinner Total 
CNS 454 537 991 

 
5 års relativ overlevelse % 

 Menn Kvinner 
CNS 61 77 
 

Kreft i sentralnervesystemet utgjør 3.5 % av alle krefttilfeller (28 271) registrert i Norge i 2010. 
Insidensen øker med alderen, men det er også den hyppigste kreftformen hos barn. Prognosen 
er relativt god og den forverres med dårlig allmenntilstand, grad av nevrologiske utfall og alder. 

Svulster i sentralnervesystemet er en svært heterogen gruppe (1). Til denne gruppen svulster 
regnes svulster i hjerne, hjernehinner, og langs ryggmargen. Svulster i hypofysen hører også 
naturlig inn her, mens spredning fra andre organer (metastaser) til hjerne ikke regnes som del 
av de primære hjernesvulstene. Det finnes alt fra uhelbredelige svulster med svært dårlig 
prognose (for eksempel glioblastomer) til svulster som er biologisk sett godartede og hvor 
pasienten ofte kan kureres med et kirurgisk inngrep (som meningiomer). Mellom disse to 
ytterpunktene finnes mange ulike tilstander. På grunn av den store heterogeniteten er det for 
svært få tilstander gjort randomiserte studier der man har vist at en behandling er en annen 
overlegen, og man må derfor støtte seg på mindre studier og rapporter med få kasus, når man 
skal finne den optimale behandling for pasientene. Videre er det slik at svulstlokalisasjon også er 
veldig viktig. Det er for eksempel en del av de godartede svulstene som ligger slik til at de ikke 
kan opereres fordi det vil medføre pasientens død eller i det minste påføre pasienten store 
nevrologiske skader (for eksempel blindhet, døvhet, lammelser, med videre). 

Strålebehandling er den klart viktigste ikke-kirurgiske behandlingsmodaliteten for pasienter 
med svulster i sentralnervesystemet. Det er ikke gjort randomiserte studier der man har 
sammenlignet partikkelterapi med fotonbasert radioterapi for grupper av svulster i 
sentralnervesystemet. Slike studier er det vanskelig å se for seg at vil kunne gjennomføres. 
Imidlertid er det klart at høypresisjonsteknikker som stereotaktisk strålebehandling (både som 
enkeltdose og som fraksjonert behandling) vil kunne være et alternativ, akkurat som IMRT 
(intensitetsmodulert radioterapi) vil kunne være det. Den store forskjellen er imidlertid at det 
for disse teknikkene vil være umulig å komme unna et lavdosebad (lave stråledoser i relativt sett 
store områder med normalvev) sammenlignet med partikkelterapi. Dette kan være viktig med 
tanke på risikoen for noen senskader og kanskje spesielt sekundærkreft. 

Det har ikke vært vanlig å sende voksne pasienter ut av landet for at de skal bli tilbudt 
protonterapi. Dette må nok vel så mye begrunnes ut fra praktiske, arbeidsmessige hensyn som 
ut fra hva man mener kunne vært optimalt for den enkelte pasient. I en nylig oversiktsartikkel 
utgått fra ASTRO (American Society for Radiation Oncology) konkluderer man med at det for 
svulster i sentralnervesystemet pr dags dato ikke finnes klare kliniske data som klargjør 

  Menn Kvinner Total 



93 
 

indikasjoner for protonterapi (3). Imidlertid er man i denne oversiktsartikkelen klar på at 
protonterapi teoretisk sett er fotonbaserte teknikker overlegne i dette anatomisk sett vanskelige 
organsystem. En av hovedårsakene til dette er de mange strålesensitive organer som ofte er 
dosebegrensende; synsnerver, synsnervekrysning, øyne, linser, indre ører, hypofyse, 
hippocampus, hjernestamme, andre hjernenerver, ryggmarg, med videre. På bakgrunn av disse 
betraktninger har vi satt opp en høyst tentativ liste med svulsttyper der man i en del tilfeller 
åpenbart vil kunne dra nytte av protonterapi. Siste punkt på listen er lavgradige, diffuse gliomer. 
Disse er nevnt som en aktuell entitet i flere protonterapiutredninger. Da dette dreier seg om 
diffust infiltrerende svulster er det ikke åpenbart at disse vil dra nytte av protonterapi, men det 
pågår studier der denne type svulster får tilbud om slik behandling. En liste over aktuelle studier 
der det tilbys protonterapi til pasienter med hjernesvulst er også inkludert i dette dokumentet 
(finnes på cancer.gov). Merk at dette ikke dreier seg om randomiserte studier.  

Svulster i sentralnervesystemet der partikkelterapi vurderes aktuelt: 

1. Acusticusnevrinomer 
2. Ependymomer 
3. Multiple benigne, sentraltliggende tumores – papillære pineale tumores, 

 hemangiopericytomer, solitære fibrøse tumores, kraniofaryngeomer, non-germinomer, 
med videre 

4. Meningiomer – i nærheten av risikoorganer for å gi mer adekvat dose (59.4 Gy) (typisk 
nær bulbi oculi, chiasma, nn optici, med videre) inkludert opticusmeningiomer 

5. Hypofyseadenomer 
6. Okulære melanomer  
7. Retinoblastomer 
8. Av interesse, men bør etter vårt syn gjøres innenfor (helst randomiserte) studier: Diffuse 

lavgradige gliomer (studier pågår) 
 

Svulster i sentralnervesystemet hos barn behandles i et eget kapittel.  

Søk i pubmed på proton/partikkelterapi ved kreft i svulster i sentralnervesystemet er blitt gjort. 
Erfaringene med behandlingen gitt i disse referansene gir et visst grunnlag for å vurdere 
indikasjonsstillingen for proton/partikkelbestråling ved svulster i sentralnervesystemet som 
enkeltstående behandling.  

Cochrane library har ingen oversikter vedrørende PT ved svulster i sentralnervesystemet.  

Det er ikke etablert et ”nasjonal handlingsprogram for svulster i sentralnervesystemet”.  

Konvensjonell strålebehandling gis i dag med fotoner som tilleggsbestråling til kirurgi eller som 
eneste behandlingsmodalitet, evt. sammen med kjemoterapi. Strålebehandlingen appliseres vha. 
moderne CT basert feltutforming, doseberegning og bruk av IMRT, IGRT og stereotaksi.  

Voksne pasienter med svulster i sentralnervesystemet har hittil ikke vært sendt ut av landet. 

 

Studier der man ser på protonterapi av svulster i sentralnervesystemet (4): 

1. Protonterapi i lavgradige gliomer (fase II, 10-439/NCT01358058) 

2. Karbonionterapi i GBM (fase II, CLEOPATRA/2009-014668-21/ISRCTN37428883/ 
NCT01165671) 

3. Protonterapi i lavgradige gliomer (fase I/II, UPCC 08309/NCI-2009- 
01442/NCT01024907) 
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4. Protonterapi i meningiomer og hemangiopericytomer (fase I/II, UPCC 
24309/NCT01117844) 

5. Protonterapi for medulloblastomer og pineoblastomer (fase II, 09-361/P01CA021239/ 
NCT01063114) 

6. Hørselsresultat etter fraksjonert protonterapi for vestibulære schwannomer  (fase 
II, 10-218/NCT01199978) 

7. Fase II studie for kraniofaryngeom: Subtotal tumorreseksjon kombinert med 
 protonterapi eller total tumorreseksjon uten adjuvant behandling (fase II, 
 RT2CR/NCT01419067) 

Estimatene er usikre og er basert på eksisterende litteratur, i hovedsak enkelttilfellerapporter, 
små behandlingsserier og fase II studier. På det nåværende tidspunkt synes det meget vanskelig 
å anslå antallet pasienter med svulst i sentralnervesystemet som bør tilbys partikkelterapi som 
ledd i kontrollerte studier, men det vil fort kunne dreie seg om 50-75 pasienter pr år, spesielt 
dersom man inkluderer de tilfeller der rebestråling kan være aktuelt 

 Referanser: 

1. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK (eds.): WHO classification of  tumours of the 
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Svulster i nyre og urinveiene 
 

Urinveier er definert som nyrer, urinledere (uretheres), urinblære og urinrør (urethra). 

Tabellene under viser insidens, overlevelse og dødelighet slik beskrevet i ”Cancer in Norway 
2010”, Kreftregisteret 2012.12.06 

Insidens 

  Menn Kvinner Total 
Urinveier 1460 642 2102 
Nyrer 483 244 727 
Nyrebekken 54 35 89 
Blære, ureter, 
urethra 923 363 1286 

 

Dødelighet 

  Menn Kvinner Total 
Urinveier 424 221 645 
Nyrer 166 95 261 
Nyrebekken 12 1 13 
Blære, ureter, 
urethra 246 125 371 

 
5 års relativ overlevelse % 

  Menn Kvinner 
Nyrer 65 71.2 
Blære, ureter, 
urethra 74.5 71.3 

 

Kreft i urinveier utgjør 7.5 % av alle krefttilfeller (28 271) registrert i Norge i 2010. Insidensen 
øker med alderen. Prognosen er relativt god, men reduseres ved økende stadium. 

Søk i pubmed på proton/partikkelterapi ved kreft i urinveier gir få treff. Erfaringene med 
behandlingen gitt i disse referansene gir ikke godt grunnlag for å vurdere indikasjonsstillingen 
for proton/partikkelbestråling ved urinveiskreft verken som enkeltstående behandling, i 
kombinasjon med konvensjonell strålebehandling og/eller kjemoterapi. 

Cochrane library har ingen oversikter vedrørende PT ved kreft i urinveiene. Helsedirektoratet 
har bare publisert nasjonale handlingsprogram for nyrekreft der strålebehandling ikke inngår i 
primærbehandlingen. Tilsvarende program for kreft blære-, ureteres og uretra er foreløpig ikke 
klart. 

Kirurgi er fortsatt den viktigste behandlingsmodaliteten ved kreft i nyrer og urinveiene. Økt 
bruk med blæresparende kirurgi og etterfølgende kjemo – strålebehandling gir likeverdig effekt 
som total cystektomi mht .overlevelse og lokal kontroll, men med bedre bevart blærefunksjon og 
livskvalitet. Denne behandlingsform er lite brukt i Norge pga. den kirurgiske tradisjon ved denne 
kreftformen i landet. Siden blærekreft øker med økende alder er stråleterapi et 
behandlingsalternativ hos de eldste pasientene. I disse tilfellene vil også konvensjonell 
behandling med fotonstråler vha. moderne teknikker som IMRT og IGRT kunne ha tilsvarende 
effekt. Likevel kan nok partikkelbehandling ha en klinisk nyttig tarmsparende effekt hos noen 
pasienter bedømt ved dosefordelingen i bekkenpartiet og tarm etter doseplanering. 
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Nyrekreft har tradisjonelt vært regnet som en lite strålefølsom kreftform. Imidlertid har 
behandling ved høye dosedoser og stereotaktisk teknikk vist betydelig grad av svulstkontroll når 
disse har små volum, tidlig demonstrert for hjernemetastaser fra nyrekreft med strålekniv (1). 
Ved bruk av kroppsfiksering er det mulig å gi stereotaktisk strålebehandling til dattersvulster 
med tilsynelatende betydelig bedre svulstkontroll enn med vanlig strålebehandling (2). Det er 
gode eksperimentelle holdepunkter og tidlige kliniske erfaringer for  at kombinasjonen av 
strålebehandling og medikamenter i form av thyrosinkinase hemmere og m-TOR hemmere kan 
gi en svært forsterket effekt på svulstvev, men normalvevsskaden kan også forverres (3, 4). 
Nyrekreft kan opptre med inoperabel primærsvulst uten påvist spredning eller med en eller få 
dattersvulster på diagnosetidspunktet. Derfor kan partikkelbehandling med redusert  
normalvevsdose i forhold til fotonstråling være gjenstand for en kontrollert studie av 
stereotaktisk stråling gitt sammen med medikamenter. 

Det er publisert en liten serie med pasienter behandlet i Japans første karbonanlegg med karbon 
partikkelstråling uten tilleggsbehandling, der pasientene var kirurgisk eller medisinsk 
inoperable eller ikke ønsket kirurgi (5). De fikk en relativt høy dagsdose i 16 fraksjoner til en 
høy biologisk dose. Lokal kontroll av alle bestrålte svulster ble oppnådd hos alle, med langsom 
skrumpning i svulstene opptil 9 år etter behandling. Disse lovende resultater kan være en 
indikator både på nytten av høye dagdoser og biologisk effekt av stråling, men kanskje mest at 
partikkelstråling med høy radiobiologisk effekt kan være nyttig til utvalgte kreftformer, 
inkludert nyrekreft. 

Konklusjonen fra rapporten til Hdir 2010 opprettholdes vedrørende etablerte indikasjoner.  

Ca.30 pasienter kan være aktuelle for behandling med stereotaktisk teknikk med partikler, 
særlig ved nyrekreft. 

Referanser: 
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2. Wärsell PJ, Blomgren H, Pisa P et al. Extracraniell stereotactic radiotherapy in metastatic renal 
cell carcinoma. Acta Oncol. 2006; 45: 493-97 

3. Hilman GG, Singh-Gupta V, Al-Bashir AK et al. Monitoring sunitinib-induced vasculat effects to 
optimize radiotherapy combined with soy isoflavones in a murine xenograft tumor. Transl. 
Oncol. 2011; 27: 646-648 

4. Kirova YM, Servis V, Chargari C et al. Further developments for improving response and 
tolerance to irradiation for advanced renal cancer: concurrent (mTOR) inhibitor RAD001 and 
helical tomotherapy. Invest New Drugs 2012; 30: 1241-43 

5. Nomiya T, Hiroshi T, Hirasawa N et al. Carbon ion radiation therapy for primary renal cell 
carcinoma: Initial clinical experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 72: 828-33 
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Ben – og bløtdelssarkomer 
Sarkomer er svulster som kan oppstå i ulikt vev som. muskulatur, ben, fett – og bindevev. Det 
finnes både ondartede og godartede sarkomer. 

Tabellene under viser innsidens, overlevelse og dødelighet slik beskrevet i ”Cancer in Norway 
2010”, Kreftregisteret 2012.12.06. Antallet er en ”underrapportering” og utgjør bare 50 % av 
tilfellene. De øvrige tilfellene registreres under de spesifikke anatomiske lokalisasjonene; for 
eksempel gynekologi, tarm, osv.  Se tabell under. 

Innsidens sarkomer 

Sarkomer Menn Kvinner Total 
Ben 27 25 52 
Bløtdel 53 87 140* 

* her er det ikke samsvar mellom Kreftregisteret og nasjonalt handlingsprogram for. Antall bløtvevsarkom i 2007 i 
Nasjonalt handlingsprogram er 276. I handlingsprogrammet oppgis det totale antall sarkomer i 2007 til total 312 
tilfeller 

Dødelighet sarkomer (kreftregisteret 2010) 
 
 

 

5 års relativ overlevelse er ikke gitt i Kreftregisterets publikasjon. I handlingsprogrammet er 5 
års overlevelsen for bensarkomer 60 % for begge kjønn og for bløtvevsarkomer 50%. Sarkomer 
utgjør ca. 1 % av alle krefttilfeller (28 271) registrert i Norge i 2010. Insidensen øker med 
alderen. Prognosen er relativt god for bensarkomer og dårligere for bløtdelssarkomer. Selv om 
insidensen er lav er dette en kreftform der protonbehandling kan få en viktig plass. 

Søk i pubmed på proton/partikkelterapi ved sarkomer ga 220 treff. Majoriteten av treffene er 
ikke relevante.  Erfaringene med PT er basert på enkelttilfeller, små behandlingsserier og gir 
derfor et usikkert grunnlag for å vurdere en sikker indikasjonsstilling for 
proton/partikkelbestråling ved sarkomer både som enkeltstående behandling, i kombinasjon 
med kirurgi, konvensjonell strålebehandling og/eller kjemoterapi. Cochrane library har ingen 
oversikter vedrørende PT ved sarkom.  

Helsedirektoratet har publisert nasjonale handlingsprogram for sarkomer utgitt 06/2012. Det 
multimodale behandlingsprinsippet har bred plass ved sarkomer slik det kommer frem i 
programmet. Kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling har ulik plass ved de forskjellige 
sarkomene. Strålebehandlingen gis som fotoner (i hovedsak) vha CT basert doseplanlegging, 
IMRT og IGRT. PT er ikke nevnt som en mulig strålemodalitet i dette programmet. 

Estimatet for bruk av PT ved vurdert og gitt av Radiumhospitalets eksperter på 
sarkombehandling. Estimatet er konservativt og basert på dagens praksis.   

  2013 2018 2023 
Rhabdomyosarkom: 
(ØNH) 1 2 3 
Bensarkomer:    
    osteosarkom 1 1 2 
    Ewing sarkom 1 2 3 
    chondrosarkom 1 2 3 
    chordom 1 3 3 
Total 5 10 14 

Sarkomer Menn Kvinner Total 
Ben 13 8 21 
Bløtdel 42 46 88 
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Det er likevel grunnlag for å peke på behandlingsresultater oppnådd ved NIRS med karbonioner 
ved tradisjonelt lite strålefølsomme svulster. En serie med 50 inoperable eller vanskelig 
resesserbare osteosarkom lokalisert i columna eller bekkenet ga lokal kontroll ved på over 50% 
og 5-års overlevelse på 25% (1), noe som er et usedvanlig resultat bedømt ved forventet effekt 
av fotonbehandling. Lokal kontroll ved 5 år av chordomer lokalisert andre steder enn på 
skallebasis var 96%. De svært gode resultater av strålebehandling ved bløtdelssarkomer med 
karbon har i Japan gjort strålebehandling alene til et alternativ der kirurgi har kontra-
indikasjoner (2). 

Referanser: 

1. Tsujii H, Kamada T, Mizoe J, et al. The past, present and future of heavy ion radiotherapy 
studies. 1. Clinical results of carbon ion therapy at NIRS. Radiol Sciences 2007; 50: 5-19 

2. Kamada T, Tsujii H, Tsuji H, et al. Efficiacy and safety of carbon ion radiotherapy in bone and 
soft tissue sarcomas. J Clin Oncol 2002; 22: 4472-77 

 

Rebestråling 
Proton og tungionenstrålingens fysiske egenskaper med bratt fall i dosen på et gitt dyp i det 
bestrålte vev kan utnyttes for å skåne normalvev for både farer på kort sikt (som der det er gitt 
strålebehandling tidligere og ny stråling kan gi skade på viktig og dels vitalt normalvev) og lang 
sikt  der stråling kan gi sekundærkreft (stråleutløst kreft) og senbivirkninger. 

Hos pasienter der stråling tidligere har hatt en god effekt, men sykdommen har kommet tilbake i 
et tidligere bestrålt område, kan det være ønskelig å prøve å få kontroll med sykdommen med ny 
strålebehandling. Her har protoner og tungioner en overlegen dosefordeling som gjør dem 
lovende i denne settingen.  

Dessverre er det på verdensbasis svært lite publiserte studier om rebestråling med protoner 
eller tungioner. En studie fra Loma Linda Medical Center på 16 pasienter med tilbakefall av kreft 
i nasofarynx viser lovende overlevelsesresultater og samtidig akseptabel toleranse (1).  Bosten 
MGH group har publisert en studie på tilbakefall av uveal melanom etter primærterapi med 
protoner, som viser relativ høy sannsynlighet for lokal kontroll og lav risiko for at øye måtte 
fjernes (2). En japansk gruppe har publisert en studie om protonrebestråling på hepatocellulært 
carcinom, med lovende resultater mtp tolerabilitet (3). Generelt vanskeliggjør heterogeniteten i 
denne pasientgruppen forskningen i dette feltet (4). 

Per i dag pågår det følgende studier: 

1. Proton Radiotherapy for Recurrent Tumors: Alle typer unntatt CNS-tumores, inkluderer 
siden 2010, ser på gjennomførbarhet og akutte og senbivirkninger. 

2. Pandora-01: Rebestråling av lokal tilbakefall etter initialbehandling for cancer rekti. 

3. Cinderella: Rebestråling ved residiv av Glioblastom etter tidligere strålebehandling, del 1 
for å finne dosen, del 2 sammenligner FSRT og tungioner. 

4. Bevacizumab +/- rebestråling ved tilbakefall av Glioblastom etter tidligere 
strålebehandling. 

Pga. få publiserte data innen dette feltet er det vanskelig å komme med klare anbefalinger om 
indikasjoner og behovsestimater. Det er et stort behov for prospektive studier innen feltet. En 
forventer at økende tilgjengelig av protonterapi verden rundt på sikt vil hjelpe å definere 
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protoners- og tungioners plass i residivsituasjonen etter tidligere bestråling ved å gi oss 
kunnskap om dens effekt og tolerabilitet. 

Den hyppigste kliniske situasjon der protoner kan være beste behandling er ved ny svulstvekst 
nær nervevevet i ryggmargen. Alle strålebehandlingsavdelinger i Norge opplever enkelte slike 
kasus hvert år, der tilgang på protonterapi reelt ville være et bedre alternativ enn forsøk på å gi 
ny behandling med fotoner. De fleste pasienter der slik rebehandling er aktuelt vil være i en 
palliativ situasjon og henvisning for protonbehandling vil være aktuelt bare for pasienter med 
relativt lang forventet overlevelse. Det kan ikke gis noe nøyaktig tall på hvor mange pasienter 
som er aktuelle for henvisning på denne indikasjon, men et estimat basert på 
utredningsgruppens kliniske erfaring tilsier ca. 20 pasienter årlig. 

Aktuelle pasienter: 50-100 

Referanser: 

1. Lin R, Slater JD, Yonemoto LT, Grove RI et al. Nasopharyngeal carcinoma: repeat treatment 
with conformal proton therapy--dose-volume histogram analysis. Radiology. 1999; 213: 489-94  

2. Marucci L, Lane AM, Li W, Egan KM, Gragoudas ES et al. Conservation treatment of the eye: 
Conformal proton reirradiation for recurrent uveal melanoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 
64: 1018-22. Epub   

3. Hashimoto T, Tokuuye K, Fukumitsu N et al. Repeated proton beam therapy for hepatocellular 
carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 65: 196-202. Epub  

4. Björk-Eriksson T, Ask A, Glimelius B. The potential of proton beam radiation for palliation and 
reirradiation. Acta Oncol 2005; 44: 918-20 

5. Rieken S,  Habermehl D, Haberer T et al. Proton and carbon ion radiotherapy for primary brain 
tumors delivered with active raster scanning at the Heidelberg Ion Therapy Center (HIT): early 
treatment results and study concepts. Radiat Oncol 2012; 7: 41 
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Lungekreft 
Strålebehandling med fotoner er hyppig brukt som symptomlindrende, symptom-forebyggende 

og livsforlengende behandling ved småcellet og ikke-småcellet lungekreft.  De senere år er 

stråling også brukt som potensielt kurativ behandling ved begrenset  småcellet lungekreft 

(sammen med kjemoterapi) og non-småcellet lungekreft der pasientene er medisinsk inoperable 

eller ikke ønsker operativ behandling. Stereotaktisk strålebehandling (høypresisjonsbehandling 

med pasienten spesielt fiksert for å sikre god reproduksjon av behandlingsposisjon) har særlig 

kommet til anvendelse hos disse pasienter med begrenset sykdom, der  høye enkeltdoser eller få 

fraksjoner av stråling med høy dagsdose  blir gitt for å oppnå lokal sykdomskontroll. 

Bivirkninger fra normalvev hos disse pasienter med ofte betydelig nedsatt lungekapasitet er et 

stort problem. Doseplaner fra protonbehandling er vist i sammenlignende studier med IMRT-

planer for fotoner å gi en bedre dosefordeling i normalvevet, særlig i friskt lungevev og 

spiserøret, i tillegg til mindre spredt stråling i kroppen for øvrig (1) . Likevel er det ikke 

gjennomført direkte sammenlignende kliniske studier ved lungekreft mellom proton eller annen 

partikkelbehandling og fotoner. 

Fase I – II studiene der partikkelterapi har vært brukt er relativt små og har kort oppfølgingstid 

på publikasjonstidspunktet (2, 3). For begrensede svulster i tidlige stadier oppnås det god 

sykdomskontroll. Toleransen av behandlingen også hos pasienter med på forhånd betydelig 

nedsatt lungefunksjon og høy alder rapporteres å være god. Pasienter med større svulster og 

mer avansert stadium av sykdommen har en betydelig risiko for blodbåren sykdomsspredning 

allerede på diagnosetidspunktet. Partikkel-behandling kan likevel være nyttig dersom den 

bidrar til lokal sykdomskontroll i thorax med en samtidig akseptabel toksisitet. En høy 

protondose (74 Gy) mot svulsten kombinert med kjemoterapi (carboplatin og paclitaxel) ga god 

behandlingstoleranse og lokal sykdomskontroll, og bare 20% av pasientene hadde isolerte 

lokale tilbakefall, hvilket talte for god effekt av den kombinerte radiokjemoterapi (4). Den 

hypofraksjonerte (høyere dagsdoser enn vanlig og færre fraksjoner) protonbehandling gitt etter 

4D planlegging og pustekontroll resulterte også i svært god toleranse, sammenlignet med 

tilsvarende dosenivå med fotoner. Disse og andre data taler for at det er stor grunn til fortsette 

kliniske studier både med partikkelbehandling alene (ved avgrenset, lokalisert sykdom) og 

lokalavansert sykdom gitt samtidig med medikamentell behandling. Siden partikkelbehandling 

fortsatt oppfattes som utprøvende behandling, vil denne pasientgruppen med dagens helselover 

ikke kunne få et behandlingstilbud i utlandet bekostet av det offentlige. 

Et særlig problem for partikkelstråling ved lungekreft er usikkerhet i fordelingen av stråledosen 

ved endring av luftholdigheten i lungene, særlig i Bragg peak området. Derfor blir gjerne denne 

behandlingen kombinert med teknikker for å gi strålingen kontrollert i bare deler av 

pasientenes pustefase (gating). Utprøving av partikkelteknikker utover passiv scanning (spot 

scanning og blyant stråle scanning) i intensitetsmodulert partikkelterapi kan gi et ytterligere 

bedret terapeutisk vindu. 

Ved NIRS i Japan gis karbonioner med en til noen få fraksjoner med god lokal kontroll ved 

Stadium I ikke-småcellet carcinom. Lokalavanserte svulster som Pancoastsvulster og 

mediastinalt lokaliserte svulster har god lokal kontroll og sykdomsspesifikk overlevelse på ca. 

50% ved 4 år, hvilket indikerer at det høye biologiske effekten ved carbonioner kan bidra til 

langtidsoverlevelse også ved mindre avanserte og medisinsk inoperable pasienter (5). 
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Konklusjon: Det er p.t. ingen etablerte indikasjoner for partikkelbehandling ved lungekreft, 

men det er gode holdepunkter for en terapeutisk gevinst ved bruk av slik behandling hos 

selekterte pasienter med lokalisert, inoperable lungekreft. Stereotaktisk, ablativ partikkelterapi 

kan gi mindre bivirkninger og bedre sykdomskontroll enn tilsvarende fotonbehandling. 

Kjemoterapi kombinert med partikkelbehandling kan gi bedre toleranse og sykdomskontroll 

enn radiokjemoterapi med fotoner ved lokalavansert sykdom (St. III). Antall pasienter aktuelle 

for prospektive studier i Norge estimeres til 50-100/år. 
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Kreft hos barn 
Litt over 150 barn rammes årlig av kreft i Norge, men mange har blodkreft uten behov for 

stråleterapi. Strålebehandling inngår som en del av behandlingen hos mange med solide 

svulster, ofte i kombinasjon med operasjon og medikamentell behandling. Dette er ofte 

komplekse protokoller, der strålebehandlingen skal gis på bestemte tidspunkt mellom annen 

behandling og stiller krav til tilgjengelig kapasitet og logistikk. Strålebehandling er problematisk 

hos barn, særlig dess yngre barnet er. Dette har sammenheng med den større følsomheten for 

stråling i normalvev som er i  vekst og utvikling, enn i ferdig utviklet vev. Hemmet vekst, nedsatt 

funksjon, hjerte- og karsykdom, nyre- og eggstokkskade og øket risiko for sekundær 

kreftutvikling kan bli resultat av strålingen (1). Som anført tidligere, er det viktig både å 

redusere stråledosen som gis til normalvev og redusere de volum av normalvev som gis stråling 

for å nå inn til svulsten. Selv moderate reduksjoner i stråledose til normalvevet kan være av 

betydning for å unngå langtidsbivirkning hos barn. 

På grunn av besparelse av dose til normalvev, tilsier de fysiske fordelene av partikler fremfor 

fotoner at partikler i mange tilfeller vil være å foretrekke fremfor fotoner. Likevel foreligger det 

foreløpig ingen langtidsstudier ved barnekreft som viser at partikkelbehandling reduserer 

forekomst av sekundærkreft. Den generelle risikoen for sekundærkreft hos langtidsoverlevere 

etter fotonbestråling varierer med alder på behandlingstidspunktet, behandlingen gitt og 

området behandlet, og kan være fra 2-3% opptil over 20% (2). Det er enighet i fagmiljøet om at 

pasienter med forventet langtidsoverlevelse bør tilbys behandling som reduserer 

normalvevsdoser så mye som mulig, uten å gå på bekostning av svulstdosen. Barn i en palliativ 

situasjon med begrensede leveutsikter kan ha like god nytte av fotonbehandling som partikler.  

Det vil aldri komme randomiserte studier med partikler sammenlignet med fotoner hos barn, da 

man vil anse slike studier som uetiske basert på strålebiologiske betraktninger. Der det er mulig 

å oppnå en klart lavere stråledose i normalvev, er partikler å betrakte å foretrekke, gitt at 

pasientene kan få behandling på det tidspunkt i behandlings-protokollen som oppfattes som 

optimalt.  

Barn aktuelle for partikkelbehandling i Norge kan være 20-30.  Det dreier seg om hjernesvulster 

(den hyppigste form for solide svulster hos barn), sarkomer, lymfomer, nyresvulster, 

neuroblastomer og noen sjeldne svulstformer. I tillegg kan strålebehandling av hele 

sentralnervesystemet hos barn med blodkreft i tilbakefall være aktuelt. Fordi det ikke er 

kapasitet og god nok logistikk for behandling av barn med protoner, gir andel utsendte barn til 

utlandet for partikkelbehandling i dag et feilaktig inntrykk av behovet for denne behandlingen. 

Spesielt for strålebehandling hos barn er behovet hos de minste (under 6-7 år) for narkose i 

tilslutning til hver behandling for å kunne immobilisere dem for nøyaktig, daglig feltinnstilling. 

Dette krever en god logistikk i tilslutning til senterets samarbeidende sykehus. 

Estimert antall pasienter: 20-30 

Referanser: 

1. Oeffinger KC, Mertens AC, Sklar CA et al. Chronic health conditions in adult survivors of 
childhood cancer. N Engl J Med 2006; 355: 1572-82 

2. Tubiana M. Can we reduce the incidence of second primary malignancies occuring after 

radiotherapy? A critical review. Radiother Oncol 2009; 91: 4-15 
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Maligne melanom (føflekksvulster) 
I melanom cellekultur er det vist at karbonstråling er bedre enn proton stråling, som igjen er 
bedre enn standard fotonstråling (1). 
 
Øye melanomer (uveale melanomer) 
Øye melanomer forekommer hos ca. 50 nye pasienter årlig i Norge, herav 10 % i iris (2). 
Behandlingen er sentralisert til Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus og 
består av lokal brachyterapi med Jod131  eller Ruthenium106 for de minste svulstene og fjerning av 
øyet kirurgisk (enucleasjon) for de største svulstene (3). Etter brachyterapi var dødeligheten 
etter 10 år 24 %, mens den etter enucleasjon ved de mest avanserte svulstene var 50 % i et 
Norsk materiale (3). Dette tilsvarer resultatene fra andre studier (4). I en prospektiv 
randomisert studie hvor pasienter ble randomisert mellom brachyterapi og enucleasjon, var der 
ingen forskjell i overlevelsen (5). Øye brachyterapi er i dag den mest brukte strålingstypen for 
øye melanomer i Norge. 
 
For sentra med tilgang til proton stråling har øye melanomer lenge vært en klar indikasjon for 
behandlingen og det er rapportert høy lokal kontroll i tre serier med til sammen 4190 pasienter 
( 6-8). Lokal tumorkontroll er rapportert å være 98,9 % i seriene år med en 10 års overlevelse 
på 73 % (8). I en sammenlignende studie viste det seg å være høyere forekomst av seine recidiv 
etter brachyterapi enn etter protonterapi (9). Dette er nylig bekreftet i en metaanalyse av 8809 
pasienter med uveale melanom (10). Protonterapi er i tillegg særlig indisert ved ekstra store 
melanomer og svulster som ligger nær papillen, som kan være vanskelige å behandle med 
brachyterapi (11-14). Studier viser at man kan rebestråle øye melanomer med protonstråling 
ved tilbakefall (residiv) uten å redusere overlevelsen (15,16). Konjunktivale eller irismelanom 
kan behandles med brachyterapi, men enkelte er bedre egnet for protonterapi (17). I tillegg er 
protonbestråling brukt ved choroidale hemangiomer (18,19), retinoblastom (20) og ved 
choroidale metastaser (21). 
 
Ved tilgang på partikkelstråling vil derfor kunne tilby en enda bedre behandling til et utvalg av 
de pasientene som i dag behandles med brachyterapi og kunne være et tilbud i stedet for 
enukleasjon ved de avanserte øyemelanomene, spesielt hvis pasienten har bevart en viss 
synsevne. 
 
Det er de siste årene rapportert positiv respons for lokalavanserte cutane maligne melanom i 
ulike regioner ved bruk av karbonstråling, men det er for tidlig å evaluere om dette gir bedre 
tumorkontroll enn konvensjonell behandling (22-24). Det er for eksempel rapportert over 80 % 
lokal kontroll, men nesten halvparten døde av fjernmetastaser (25). 
 
Estimert årlig behov for partikkelterapi for melanomer er ca. 25 pasienter (5 uveale melanomer 
nær papillen, 5 store tumorer som ellers ville fått fjernet øyet, 5 residiv av uveale melanom, 10 
lokaliserte melanom metastaser) og i tillegg 3-5 andre øyetumorer.  
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Lymfomer og thymom 
Lymfekreft (Non-Hodgkin lymfom og Hodgkin’s sykdom) er av de kreftformer som hyppigste 

rammer barn og unge og prognosen etter behandling er god. De enorme fremskritt i overlevelse 

på 80- og 90-tallet viste seg etter mange år å gi betydelige langtidskomplikasjoner. Særlig der 

stråling eller kombinasjonen av stråling og cellegift var gitt er det vist en oversykelighet hos 

langtidsoverlevere som er direkte relatert til den gitte behandling. Skader på karsystemet, 

hjertet, lunger og tarm kan være alvorlige og livsbegrensende.  I tillegg er det en betydelig 

overhyppighet av sekundærkreft, både i bestrålte områder av kroppen og i form av blodkreft , 

særlig hos de som var unge på behandlingstidspunktet (1). En særlig grunn til varsomhet er det 

ved bestråling som gir doser til brystkjertelen hos unge kvinner (2). Her er det en betydelig 

forhøyet risiko for utløsning av brystkreft senere i livet (3). Kunnskapen om disse 

langtidsbivirkninger har endret behandlingsopplegget for Hodgkin’s sykdom til å nå omfatte 

mindre volum strålebehandlet til tumordoser og lavere totaldoser, i tillegg til mer bruk av 

kjemoterapi. Selv om IMRT fotonbehandling kan redusere dosen til de områder av normalvevet 

som får høyest dose (for eksempel arteriene som gir hjertet blodforsyning), vil store områder 

(ikke minst brystkjertelene hos kvinner) kunne få lave og moderate stråledoser med en 

teoretisk risiko for økning av brystkreftforekomst. 

Pasienter som trenger strålebehandling som ledd i lymfekreftbehandlingen, særlig der denne 

skal gis mot thorax og hals, bør vurderes med henblikk på partikkelbestråling og om en doseplan 

med denne teknikken kan redusere stråledosen til normalvevet. Særlig gjelder en slik aktsomhet 

unge individer, men også middelaldrende pasienter bør overveies for slik behandling på 

bakgrunn av forventet overlevelse og hvilke organer som må bestråles. 

Thymomer som trenger strålebehandling er også en tumorform der stråledosen til normalvev 

fortil i thorax kan utgjøre en langtidsrisiko for senskader. En gunstigere dosefordeling med 

partikkelbehandling kan gi mindre langtidsbivirkninger enn fotoner og yngre pasienter bør 

tilbys slik behandling i en kontrollert studie, der livskvalitet og senfølger etter behandling er 

vesentlige endemål. 

Antall pasienter aktuelle (lymfomer og thymomer): 20 – 40 

Referanser: 

1. Van Leeuwen FE, Klokman WJ, Veer MB et al. Long-term risks of second malignancy in 

survivors of Hodgkin’s disease treated during adolescence or young adulthood. J Clin Oncol 

2000; 18: 487-97 

2. Basu SK, Schwartz C, Fischer SG et al. Unilateral and bilateral breast cancer in women 

surviving pediatric Hodgkin’s disease. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 72: 34-40 

3. Mauch PM, Kalish LA, Marcus KC et al. Second malignancies after treatment for laparotomy 
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Vedlegg 3. Beskrivelse av Skandionkliniken og Aarhus 
Den modellen som vi har funnet svarer nærmest til føringene i prosjektdirektivet og som det også er 
naturlig å bruke på grunn av geografisk nærhet og helseorganisatorisk likhet, er det svenske 
prosjektet med et protonanlegg. Prosjektet er utviklet over en mangeårig utrednings- og 
beslutningsperiode, hvor både det politiske beslutningsnivå og de ledende profesjonelle 
beslutningstakere innenfor onkologi og medisinsk fysikk ble enige. 
 
Overordnet styring   
En eierorganisasjon bestående av syv svenske landsting (av eksisterende 25), som eier de til sammen 
8 universitetssykehus, laget et Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Forbundet blir styrt 
av en direksjon, sammen med en utpekt leder og stedfortreder fra hvert landsting. På politisk side 
ledes organisasjonen av en förbundsdirektør. Et medisinsk råd med en onkolog og sykehusfysiker fra 
hvert av universitetssykehusene og et administrativt råd fra hvert av landstingene tjener som et 
rådgivende organ for direksjonen og ledelsen av Kommunalförbundet. Selv om en mindre andel av 
landstingene er eiere av klinikken (7 av 25) utgjør de per 2009 6,2 av Sveriges 9,42 millioner 
innbyggere. Klinikken blir fremhevet som det første eksempelet på at politikere på landstingsnivå 
sammen med leger og sykehusfysikere er blitt enig om å realisere et nasjonalt anlegg. 
 
Plassering og fremdrift 
Etter flere års diskusjon ble det enighet om at anlegget skulle ligge i Uppsala. Underveis i prosessen 
ble det pga. økonomiske begrensinger besluttet kun å gi behandling med protoner. Bygningen er 
oppført av Akademiska Hus Uppsala og leies av Kommunalförbundet i en langtidskontrakt. Etter en 
anbudsprosess, med rettssak i forbindelse med klage på prosessen, endte det med belgiske IBA som 
leverandør av protonanlegget. Byggestart var sommeren 2011 og 17.05.2013 skal bygningene være 
såpass klare at anlegget for strålebehandling påbegynnes med 2 års forventet monteringstid. Første 
pasient planlegges behandlet sommeren 2015. 
 

Anslaget for medisinsk behov for partikkelterapi følger av en svensk utredning fra 2003, der man fant 
at 12 % av samtlige strålepasienter kunne ha så stor nytte av protonbehandling at de burde tilbys 
dette. Andre ferske internasjonale tall taler for 12-16 % som aktuelle. Ut fra svenske forhold 
forventer man 2200 til 2500 pasienter per år. Anlegget er imidlertid dimensjonert fra starten med 2 
gantry til 1000 pasienter per år, men med et bygg klargjort for ekspansjon fra planlagte 2 til 3 gantry.  

Pasienter aktuelle for protonbehandling henvises via universitetsklinikken i pasientens 
hjemmeområde, hvor utredning gjøres og hele doseplanen for protonbehandlingen utarbeides. 
Fikseringsutstyr for stråleterapi gjøres klart på hjemmeavdelingen og følger pasienten til Uppsala. 
Det vil være 2 ukentlige videokonferanser, hvor alle nye pasienter drøftes i fellesskap med de øvrige 
universitetssykehusene og hvor endeling beslutning om protonbehandling og godkjenning av 
doseplan foregår.  

I den nye bygningen Skandion i Uppsala er det også et pasienthotell med 90 dobbeltrom, som kan 
huse pasient og eventuelle pårørende. Strålebehandlingen forventes gitt ved klinikken 5 til 6 ganger 
ukentlig, med et estimert snittantall på 15 fraksjoner per pasient. En del pasienter vil kun få 
boosterdosen med protoner, mens fotonbehandlingen blir gitt regionalt. Det skal ikke være tidspause 
mellom foton- og protonbehandling og behandlingen de to stedene må derfor være nøye koordinert. 
Etter endt behandling skal pasienten tilbake til egen region og følges opp. 

Før oppstart i 2015 vil det bli utarbeidet handlingsplaner for den enkelte pasientgruppen som er 
aktuell for protonbehandling. Man ønsker å være sikker på at indikasjonsstillingen er lik over hele 
landet for å sikre geografisk rettferdighet i tilgang på protonressursen. Det er en sterk dedikasjon til 
oppbygging av protonkompetanse ved samtlige onkologiklinikker på universitetssykehusene. Selv om 
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Skandionkliniken først og fremst er et behandlingssenter, oppfatter man det viktig at det skal gjøres 
kliniske forskningsstudier fortløpende for å vinne nye erkjennelser. Cirka 80 % av pasientene som 
behandles forventes å inngå i kliniske studier. 

Finansiering 

Man har estimert en kostnad per 2011 på 140 mill. svenske kroner årlig for å drive anlegget. Faste 
utgifter og husleie estimeres til 54 %, personale og øvrige driftskostnader til 46 %. Man tenker seg en 
gradvis oppbygging til full drift etter 4 år (1000 pasienter årlig med 2 gantry), hvor hvert eierlandsting 
forskuddsbetaler 50 % av kostnaden på estimert antall pasienter fra det aktuelle landsting, basert på 
folketallet. De øvrige 50 % betales når den aktuelle pasienten får sin behandling. Kostnaden per 
behandlingsfremmøte er 4667 Sv.kr. Sannsynligvis må de ikke-deltagende landsting betale dette per 
fraksjon for sine pasienter for at det skal være rettferdighet i forhold til eierlandstingene. 
 

Status i prosessen ved Skandionkliniken pr. desember 2012 

Ved Skandionklinikens møte 21.-.22.11.2012 fremgikk det at byggeprosessen går etter planen. Det er 
enighet om prinsippene for bemanning av klinikken, hvor det planlegges en relativt liten stab, med 
rotasjonsordninger fra universitetsklinikkene for å bemanne anlegget. Felles kompetanseoppbygging 
foregår nå gjennom regelmessige doseplaneringskonferanser på video mellom de impliserte 
universitetsklinikkene. Dette skjer hver annen uke og kasus fra ulike klinikker tas opp og drøftes i sin 
fulle bredde. Arbeidet med å lage felles handlingsprogram og protokoller er foreløpig ikke kommet 
særlig langt. Prosessen med å definere ansvar og roller i den desentraliserte modellen var heller ikke 
avklaret. Man har startet arbeidet med en forvaltningsmodell for hele IT-systemet som er nødvendig 
for gjennomføring av felles doseplanlegging, dette med henblikk på konfigurasjon og ansvar. Det 
arbeides med kalibrering av diagnostisk utstyr på de ulike klinikkene for at tetthetsmålingene i vevet 
skal være lik ved innmating av data i doseplansystemet for protoner. Journalulikheter og manglende 
nasjonalt fellessystem er like problematisk i Sverige som i Norge og er foreløpig ikke løst. Praktisk 
arbeid med å koordinere og standardisere fikseringsutstyret for stråleterapi nasjonalt ble oppfattet 
som viktig og nødvendig for å sikre pasientene sikker presisjonsbehandling på protonanlegget.  

Det var en sterk oppfordring fra Skadionklinikens ledelse til å utnevne særskilte «protonfysikere» til 
arbeid med doseplan og dosimetri på hver av universitetsklinikkene, og å sende medarbeidere på 
eksisterende kurs innenfor fagområdet.  Fysikere fra Skadionkliniken deltok både i prosjekter 
sammen med partikkelterapiklinikker i drift og under oppbygging i utlandet, og det ble oppfordret til 
at universitetsklinikkene forøvrig tok initiativ til tilsvarende samarbeid med utenlandske sentra før 
Skadionkliniken kommer i klinisk drift. 

Forskningsaspektet på anlegget ble også sterkt fremhevet, da de fleste protonanlegg i dag ikke driver 
behandling som i vesentlig grad vil avklare nytteverdien av partikkelbehandling i sammenligning med 
proton- og elektronbestråling. Dette skyldes nødvendigheten av å få finansiert driften, hvor 
pasientgrupper der nytteverdien medisinske oppfattes å være relativt begrenset får tilgang til 
behandling fordi det er betalingsvilje. 

Et annet viktig tema tatt opp på møtet var at det er begynnende mangel på radioterapisykepleiere i 
Sverige, det kan derfor bli ekstra vanskelig å skaffe tilstrekkelig med behandlere i Uppsala. Tiltak for å 
utbedre dette ble drøftet. Det ble understreket at det må settes inn ressurser på 
universitetssykehusene fordi protonbehandlingen i vesentlig grad vil komme som et tillegg til den 
øvrige stråleterapivirksomheten, som jo stadig øker i volum. Dersom det skal bli kvalitet må det også 
ansettes og øremerkes personalressurser. Beskjeden medisinsk deltakelse på  
protonplanleggingsmøtene på video illustrerer en presset hverdag for onkologene på regionalt nivå. 
Ledelsen i Skandionkliniken var klar på at mangel på en medisinsk leder (onkolog) på Skandion nå er 
blitt en hemsko i fremdriften og man ville få til en utlysning snarlig. Det mest aktuelle var å ansette 
en onkolog i en interimfase med ansvar inntil oppstart av behandling i 2015. Å få til initiativ på klinisk 
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side og sikre at handlingsprogram og medisinske faggrupper kom i gang med protokollarbeid ble 
ansett som avgjørende for utnyttelse av anlegget fra en tidlig fase etter oppstart. 

Sammendrag-  Dansk nasjonalt senter for partikkelterapi Universitetssykehuset i Aarhus.  
Det foreslåtte senter for partikkelterapi er tenkt plassert på en 9.000 m2 tomt 
ved siden av Onkologisk avdeling på det nye Aarhus Universitetshospital. Tomten er klar til at 
byggingen kan starte nå. Den planlagte 7.800 m2 bygget vil ha en protonakselerator og to 
behandlingsrom, dimensjonert til å behandle 1.000 pasienter om året, og med godt integrerte 
fasiliteter for pasienter, pårørende, klinisk personale og forskere. Forskningsfasilitetene er i NCPRT-
bygningen planlagt tett på de kliniske aktivitetene. Her planlegges et rom for eksperimentell 
partikkelstråling til bruk for fysikk- og biologiforsøk, og ytterligere forsøkslaboratorier er planlagt på 
det nærliggende CORE forskningssenteret i sentrum av det nye universitetssykehuset. Bygningen er 
forberedt med et tredje behandlingsromr. Hvis ytterligere ekspansjon blir relevant er det reservert 
byggegrunn rundt anlegget. 
 
Forskningsaktivitetene vil utnytte synergien mellom de eksisterende førende forskergrupper 
innenfor klinisk radiobiologi, funksjonell bildedannelse, akseloratorfysikk, medisinsk fysikk, cellulær 
og molekylær onkologi, nanoteknologi og klinisk forskning i Aarhus. 
 
Et omfattende forskningsprogram er planlagt. Det planlagte forskningssenteret vil omfatte en 
forskningssjef, 28 fulltids vitenskapelige stillinger, 17 teknisk-administrative stillinger og 4 
gjesteforskere. 
 
Når det gjelder utdanning, er hovedparten av alle danske pre- og postgraduate 
utdannelsesaktiviteter i strålebehandling og medisinsk fysikk plassert i Aarhus. Disse aktivitetene vil 
blir utvidet til å omfatte partikkelterapi. Dessuten vil nøkkelpersoner på sentret bli opplært på 
internasjonale referansesentre, og danske «kursusleger» vil bli tilbudt utdanning på NCPRT. 
Ledelsen av NCPRT vil bli forankret ved Aarhus Universitetshospitals Kreft- og Inflammasjonssenter. 
 
Den daglige ledelse vil bestå av de tre sjefer for hhv. Klinikk, Teknikk og Forskning. Den nasjonale 
ledelsen av NCPRT vil bli sikret gjennom et nasjonalt styre, med representanter for de viktigste 
interessenter (Sundhedsministeriet, Danske Regioner, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, og 
andre). Et International Advisory Board og et Nationalt Forum for Partikelterapi vil sikre innput fra 
eksperter og samarbeidspartnere i Danmark og utlandet. Det vil bli utpekt kontaktpersoner på alle 
danske stråleterapiavdelinger. 
 
Byggingen av anlegget er klart til å starte og senteret vil kunne motta sin første pasient innen 
utgangen av 2017, hvis prosjektet blir besluttet i løpet av 2013. 
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Vedlegg 7.1: Oversikt over anlegg for partikkelterapi på verdensbasis 
 
Tabell V7.1: Oversikt over eksisterende anlegg for partikkelterapi på verdensbasis, tall fra PTCOG (http://ptcog.web.psi.ch/ptcentres.html). 

Anlegg Land Partikkel 
Akselerator 
maks energi 

(MeV) 
Stråleretning 

Oppstart 
behandling 

Totalt antall 
pasienter 

Dato for 
antall 

ITEP, Moscow Russland Proton 
Synkrotron 

250 
1 horisontal 1969 4246 Des-10 

St.Petersburg Russland Proton 
Synkrotron 

1000 
1 horisontal 1975 1386 Des-12 

PSI, Villigen Sveits Proton 
Syklotron 

250 
1 gantry, 1 horisontal 1996 1409 Des-12 

Dubna Russland Proton 
Syklotron 

200 
1 horisontal 1999 922 Des-12 

Uppsala Sverige Proton 
Syklotron 

200 
1 horisontal 1989 1267 Des-12 

Clatterbridge England Proton 
Syklotron 

 62 
1 horisontal 1989 2297 Des-12 

Loma Linda USA Proton 
Synkrotron 

250 
3 gantry, 1 horisontal 1990 16884 Des-12 

Nice Frankrike Proton 
Syklotron 

 65 
1 horisontal 1991 4692 Des-12 

Orsay Frankrike Proton 
Syklotron 

230 
1 gantry, 2 horisontal 1991 5949 Des-12 

NRF - iThemba 
Labs 

Sør Afrika Proton 
Syklotron 

200 
1 horisontal 1993 521 Des-11 

IU Health PTC, 
Bloomington 

USA Proton 
Syklotron 

200 
2 gantry, 1 horisontal 2004 1688 Des-12 

UCSF,  
San Francisco 

USA Proton 
Syklotron 

 60 
1 horisontal 1994 1515 Des-12 

HIMAC, Chiba Japan Karbon 
2 stk 

Synkrotron 
800/u 

horisontal,vertikal,  
 utvilker karbon gantry 

1994 7331 Jan-13 

TRIUMF, 
Vancouver 

Kanada Proton 
Syklotron 

 72 
1 horisontal 1995 170 Des-12 

HZB (HMI), Berlin Tyskland Proton 
Syklotron 

 72 
1 horisontal 1998 2084 Des-12 

NCC, Kashiwa Japan Proton 
Syklotron 

235 
2 gantry 1998 1226 Mar-13 

HIBMC,Hyogo Japan Proton 
Synkrotron 

230 
1 gantry 2001 3198 Des-11 

HIBMC,Hyogo Japan Karbon 
Synkrotron 

320/u 
horisontal, vertikal 2002 788 Des-11 

PMRC(2), Tsukuba Japan Proton 
Synkrotron 

250 
2 gantry 2001 2516 Des-12 

NPTC, MGH Boston USA Proton 
Syklotron 

235 
2 gantry, 1 horisontal 2001 6550 Okt-12 

INFN-LNS, Catania Italia Proton 
Syklotron 

 60 
1 horisontal 2002 293 Nov-12 

SCC, Shizuoka 
Cancer Center 

Japan Proton 
Synkrotron 

235 
3 gantry, 1 horisontal  2003 1365 Des-12 

STPTC, Koriyama-
City 

Japan Proton 
Synkrotron 

235 
2 gantry, 1 horisontal 2008 1812 Des-12 

WPTC, Zibo Kina Proton 
Syklotron 

230 
2 gantry, 1 horisontal 2004 1078 Des-12 

MD Anderson 
Cancer Center, 

Houston 
USA Proton 

Synkrotron 
250 

3 gantry, 1 horisontal  2006 3909 Des-12 

UFPTI, Jacksonville USA Proton 
Syklotron 

230 
3 gantry, 1 horisontal 2006 4272 Des-12 

NCC, IIsan Sør Korea Proton 
Syklotron 

230 
2 gantry, 1 horisontal 2007 1041 Des-12 

http://ptcog.web.psi.ch/ptcentres.html
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RPTC, Munich Tyskland Proton 
Syklotron 

250 
4 gantry, 1 horisontal  2009 1377 Des-12 

ProCure PTC, 
Oklahoma City 

USA Proton 
Syklotron 

230 
1 gantry, 1 horisontal,  

2 horisontal/60° 
2009 1045 Des-12 

HIT, Heidelberg Tyskland Proton 
Synkrotron 

250 
2 horisontal 2009 252  Des-12 

HIT, Heidelberg Tyskland Karbon 
Synkrotron 

430/u 
1gantry 

2 horisontal 
2009 980 Des-12 

UPenn, 
Philadelphia 

USA Proton 
Syklotron 

230 
4 gantry, 1 horisontal  2010 1100 Des-12 

GHMC, Gunma Japan Karbon 
Synkrotron 

400/u 
3 horisontal, vertical 2010 537 Des-12 

IMP-CAS, Lanzhou Kina Karbon 
Synkrotron 

400/u 
1 horisontal 2006 194 Des-12 

CDH Proton 
Center, 

Warrenville 
USA Proton 

Syklotron 
230 

1 gantry, 1 horisontal, 
 2 horisontal/60° 

2010 840 Des-12 

HUPTI, Hampton USA Proton 
Syklotron 

230 
4 gantry, 1 horisontal  2010 489 Des-12 

IFJ PAN, Krakow Polen Proton Syklotron 60 1 horisontal 2011 15 Des-12 

Medipolis Medical 
Research Institute, 
Ibusuki 

Japan Proton 
Synkrotron 

250 
3 gantry 2011 490 Des-12 

CNAO, Pavia  Italia Proton 
Synkrotron 

250 
3 horisontal/1 vertikal  2011 58 Mar-13 

CNAO, Pavia  Italia Karbon 
Synkrotron 

400/u 
3 horisontal/1 vertikal  2012 22 Mar-13 

ProCure Proton 
Therapy Center, 
Somerset 

USA Proton 
Syklotron 

230 
4 gantry 2012 137 Des-12 

PTC Czech r.s.o., 
Prague 

Tjekkiske 
Republikk 

Proton 
Syklotron 

230 
3 gantry,1 horisontal 2012 1 Des-12 

SCCA, Proton 
Therapy, a ProCure 
Center, Seattle 

USA Proton 
Syklotron 

230 
4 gantry 2013 1 Mar-13 

 
 
 
Tabell V7.2: Oversikt over planlagte anlegg for partikkelterapi på verdensbasis, tall fra PTCOG (http://ptcog.web.psi.ch/ptcentres.html) 

Anlegg Land Partikkel 
Akselerator maksimal 

energi 
Stråleretning 

Antall  
rom 

Oppstart 
behandling 

MedAustron 
Wiener Neustadt 

Østerrike 
Proton, 
Karbon 

Synkrotron 
430/u 

1 proton gantry 
2 horisontal, vertikal 

1 forskningsrom 
4 2015 

ATreP, Trento Italia Proton 
Syklotron 

230 
2 gantry 

1 horisontal 
3 2013 

Fudan University 
Shanghai CC 

Kina 
Proton, 
Karbon 

Synkrotron 
430/u 

 
3 fiksert strålelinje 3 2014 

McLaren PTC, 
Flint, Michigan 

USA Proton 
Synkrotron 

250/330 
3 gantry 3 2013 

WPE, Essen Tyskland Proton 
Syklotron 

230 
3 gantry, 

1 horisontal 
4 2013 

HITFil, Lanzhou Kina Karbon 
Synkrotron 

400/u 
4 horisontal, vertikal 4 2013 

PTC, Marburg Tyskland 
Proton, 
Karbon 

Synkrotron 
430/u 

3 horisontale  
1 fiksert strålelinje 0° + 45° 

4 2013 

Northern Illinois 
PT Res.Institute, 
W. Chicago, IL 

USA Proton 
Superledende 

Synkrosyklotron 
250 

2 gantry, 
2 horisontal 

4 2013 

Chang Gung 
Memorial 

Hospital, Taipei 
Taiwan Proton 

Syklotron 
235 

4 gantry, 
1 forskningsrom 

4 2013 

http://ptcog.web.psi.ch/ptcentres.html
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SAGA, HIMAT, 
Tosu-Shi 

Japan Karbon 
Synkrotron 

400/u 
3 horisontal, 

vertikal 
3 2013 

Fukui Prefectural 
Hospital PTC, 

Fukui City 
Japan Proton 

Synkrotron 
235 

2 gantry, 
1 horisontal 

3 2014 

PMHPTC, 
Protvino 

Russland Proton 
Synkrotron 

250 
1 horisontal 1  

CCSR, Bratislava Slovakia Proton 
Syklotron 

72 
1 horisontal 1  

CMHPTC, 
Ruzomberok 

Slovakia Proton 
Synkrotron 

250 
1 horisontal 1  

SJFH, Beijing Kina Proton 
Syklotron 

230 
1 gantry, 

1 horisontal 
2  

Skandionkliniken, 
Uppsala 

Sverige Proton 
Syklotron 

230 
2 gantry 2 2014 

Barnes Jewish  
St. Louis, MO 

USA Proton 
Syklotron 

250 
1 gantry 1 2013 

Scripps Proton 
Therapy Center, 
San Diego, CA 

USA Proton 
Superledende 

Synkrosyklotron 
250 

3 gantry, 
2 horisontal 

5 2013 

Proton Institute 
of New York, 

New York, 
USA Proton 

Syklotron 
230 

4 gantry 4 2015 

Samsung Proton 
Center, Seoul 

Sør Korea Proton 
Syklotron 

230 
2 gantry 2 2014 

Robert Wood 
Johnson, New 

Brunswick 
USA Proton 

Superledende 
Synkrosyklotron 

250 
1 gantry 1 2014 

Oklahoma 
University, 

Oklahoma City, 
OK 

USA Proton 
Superledende 

Synkrosyklotron 
250 

1 gantry 1 2014 

MD Anderson, 
Orlando, FL 

USA Proton 
Superledende 

Synkrosyklotron 
250 

1 gantry 1 2014 

First Coast 
Oncology, 

Jacksonville 
USA Proton 

Superledende 
Synkrosyklotron 

250 
1 gantry 1 2014 

Centre Antoine 
Lacassagne, Nice 

Frankrike Proton 
Superledende 

Synkrosyklotron 
230 

1 gantry 1 2014 

IFJ PAN, Krakow Polen Proton 
Syklotron 

235 
1 gantry 1 2014 

PTC 
Zürichobersee, 

Galgenen 
Sveits Proton 

Syklotron 
230 

4 gantry, 
1 horisontal 

5 2016 

Provision Center 
for Proton 
Therapy, 
Knoxville 

USA Proton 
Syklotron 

230 
3 gantry 3 2014 

WK Proton 
Therapy Center, 

Shreveport 
USA Proton 

Syklotron 
230 

1 gantry 1 2015 

Mayo Clinic 
Proton Beam 

Therapy Center, 
Rochester 

USA Proton 
Synkrotron 

250 
4 gantry 4 2015 

Mayo Clinic 
Proton Beam 

Therapy Center, 
Phoenix 

USA Proton 
Synkrotron 

250 
4 gantry 4 2016 

HollandPTC, Delft Nederland Proton 
 

gantry   

Proton Therapy 
Center, OncoRay, 

Tyskland Proton 
Syklotron 

230 
1 gantry 1 2014 
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Dresden 

Aizawa Hospital, 
Proton Therapy 
Center, Nagano 

Japan Proton 
Syklotron 

235 
1 gantry 1 2014 

Nagoya Proton 
Therapy Center, 

Nagoya City 
Japan Proton 

Synkrotron 
250 

2 gantry, 
1 horisontal 

3 2013 

King Fahad 
Medical City, 

Riyahd 

Saudi 
Arabia 

Proton 
Syklotron 

250 
4 gantry 4 2015 
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Vedlegg 7.2.  Eksempler på anlegg  
Planleggingsgruppen har i løpet av perioden fra november 2012 til mai 2013, mottatt plantegninger 
som viser romløsninger og størrelser for eksisterende og planlagte anlegg for protonterapi og 
kombinasjonsanlegg med proton- og karbon ione terapi. En rekke av disse plantegningene er 
underlagt konfidensialitetsbetingelser, og kan ikke legges ut i en offentlig rapport. Det eksisterer 
imidlertid en del plantegninger som kan vises, etter nærmere avtale og uten noen som helst 
betingelser utover det å oppgi kilde. I det følgende vises flere eksempler enn det som er presentert i 
kapittel 7. 

7.2.1 Typiske dimensjoner for et stort protonanlegg (Alternativ 1a) 

 

 

 

Figur V7.2.1: Oversikt over typisk protonanlegg med 3 behandlingsrom utstyrt med roterende gantry, figuren viser; 1) 

roterende gantry, 2) behandlingsrom, 3) synkrotron akselerator og 4) injektorsystem, for et protonanlegg på et plan. 

Plantegningene er laget av- og gjengitt med tillatelse fra Mitsubishi Electric Corporation, Japan. 
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Figur V7.2.2: Oversikt som viser nødvendig areal for typisk protonanlegg med 3 behandlingsrom, alle utstyrt med roterende 

gantry, for et protonanlegg over et plan. Synkrotronen har en diameter på 6 m. Størrelser er i tegningen oppgitt i mm. 

Gjengitt med tillatelse fra Mitsubishi Electric Corporation, Japan. 
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Figur V7.2.3: Oversikt som viser nødvendig areal for typisk protonanlegg med 2 behandlingsrom, begge utstyrt med 

roterbart gantry, for et protonanlegg over et plan. Syklotronen har en diameter på 4,3 m, målt ved stråle ekstraksjons 

radius. Størrelser er i tegningen oppgitt i mm. Gjengitt med tillatelse fra IBA Particle Therapy, Medical Accelerators 

Solutions, Sales & Marketing, Louvain-la-Neuve, Belgia. 
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Figur V7.2.4: Oversikt, anlegg sett fra siden, som viser nødvendig vegg- og tak tykkelse og etasjehøyder for typisk 

protonanlegg med behandlingsrom utstyrt med roterbart gantry. Størrelser er i tegningen oppgitt i mm. Gjengitt med 

tillatelse fra IBA Particle Therapy, Medical Accelerators Solutions, Sales & Marketing, Louvain-la-Neuve, Belgia. 
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7.2.2 Typiske dimensjoner for et mindre protonanlegg (Alternativ 1b) 

 

Figur V7.2.5: Til venstre: Oversikt som viser nødvendig areal for protonanlegg over et plan. Til høyre: Oversikt som viser 

nødvendig areal for protonanlegg over flere vertikale plan. Synkrotronen har en diameter på 6 m. Størrelser er i tegningen 

oppgitt i mm. Gjengitt med tillatelse fra Mitsubishi Electric Corporation, Japan. 

7.2.3 Typiske dimensjoner for et kombinasjonsanlegg (Alternativ 2) 

 

Figur V7.2.6: MedAustron anlegget i Wiener Neustadt, Østerrike. Hovedakseleratoren er en synkrotron, med diameter 24,5 
m, denne kan sees til venstre på figuren. Man kan se pre-akselerasjons linjene fra startpunkt ved ionekilder (protoner og 

karbonioner), strålelinjen går gjennom en lineær akselerator linje inn i synkrotronen. Videre kan man se et forskningsrom, 
sentralt på figuren, med horisontal strålelinje, til høyre for dette ser man tre behandlingsrom, det første med horisontal og 
vertikal strålelinje, det neste med horisontal strålelinje og rommet helt til høyre er utstyrt med roterbart gantry for proton 

terapi. Informasjon om figuren er hentet fra
24

, plantegninger er mottatt og vises med tillatelse fra
25

. 

                                                 
24 Status of MedAustron, Michael Benedikt, CERN, BE-Department, Symposium Verein AUSTRON, Wien, 15. Mars 2011. 



119 
 

7.2.4 Typiske dimensjoner for et karbonanlegg (kun karbonioner) 

Det vises til figurene V7.2.7 og V7.2.8 som viser et typisk anlegg for stråleterapi med karbon ioner. 

Anlegget har 4 behandlingsrom, alle med stasjonær strålelinje og en synkrotron akselerator, med 

diameter 20 m.  

 

Figur V7.2.7. Til venstre: Oversikt over anlegg for stråleterapi med karbonioner.1 behandlingsrom, figuren viser 1) 

behandlingsrom, 2) synkrotron akselerator, med diameter 20 m. Plantegningene er laget av- og gjengitt med tillatelse fra 

Mitsubishi Electric Corporation, Japan. 

 

                                                                                                                                                         
25 EBG MedAustron GmbH: Austrian Hadron Therapy Centre, Wiener Neustadt; http://www.medaustron.at 
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Figur V7.2.8: Eksempel på størrelser og romløsning for et typisk anlegg for stråleterapi med kun karbon ioner. Plantegningen 

viser et anlegg med synkrotron, med diameter 20 m, og fire behandlingsrom; alle rommene har fiksert strålelinje. Alle mål er 

oppgitt i millimeter (1 m = 1000 mm). Figuren er lånt med tillatelse fra Mitsubishi Electric Corporation, Japan. 

7.2.4 Typisk dimensjoner for proton synkrotron akselerator 

 

Figur V7.2.9: Oversikt over diameter for proton synkrotron akselerator levert fra Hitachi. 
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Vedlegg 7.3 Funksjoner som krever nøyere utredning 
Det vil være nødvendig å foreta en nærmere utredning av en rekke momenter med 
tilknytning til løsninger for bygg og anlegg i den videre planlegging av etablering av 
partikkelterapi i Norge. De fleste momentene vil måtte vurderes på bakgrunn av den 
overordnede avklaring av om Norge skal bygge et eller flere anlegg for protonterapi eller et 
kombinasjonsanlegg med strålebehandling med både protoner og karbonioner. 

Alternativ 1a: Etablering av et stort nasjonalt protonanlegg  
For denne løsningen legges det til grunn;  

a) Et anlegg med 4 behandlingsrom og 1 forskningsrom.  

b) Alle behandlingsrom utstyres med roterbart gantry, tentativt med 360° rotasjon.  

c) Forskningsrom utstyres med stasjonær strålelinje. 

 
Alternativ 1b: Etablering av mindre regionale protonanlegg  
Dette forslaget innebærer en synkronisert utbygging av; 

a) Et anlegg med 2 behandlingsrom/gantry og 1 forskningsrom.  

b) 2 regionale anlegg med 1 behandlingsrom/gantry. 

c) Alle behandlingsrom utstyres med roterbart gantry, tentativt med 360° rotasjon.  

d) Forskningsrom utstyres med stasjonær strålelinje. 

Utbygging av anlegg for protonterapi vil innebære en utbyggingsplan der 
behandlingskapasiteten i komponentene a) og b) til sammen vil utgjøre den nasjonale 
behandlingskapasitet etter en viss opptrappingsfase. Forslaget innebærer at man i neste fase 
må utarbeide en plan for utbygging og opptrapping av antallet behandlingsrom, frem til den 
estimerte nødvendige nasjonale kapasitet for stråleterapi med protoner har blitt oppnådd 
dvs. 1500 pasienter pr år.   

Alternativ 2: Etablering av et kombinasjonsanlegg   
For denne løsningen legges det til grunn;  

a) Et anlegg med 4 behandlingsrom og 1 forskningsrom.  

b) 2 behandlingsrom for protonterapi utstyres med roterbart gantry, tentativt med 360° 

rotasjon.  

c) Det ene av de to behandlingsrom for karbonterapi utstyres med stasjonære 

strålelinjer, horisontalt og vertikalt. 

d) Det andre behandlingsrom for karbonterapi bygges med plass nok til senere 

installasjon av, tentativt 360°, roterbart karbongantry.  

e) Det anbefales å utstyre anlegget med totalt 2 partikkelakseleratorer; 1 akselerator 

for levering av protoner og 1 akselerator for levering av karbon ioner. Alternativt kan 

protonakseleratoren erstattes med 2 kompaktanlegg, hvor akseleratoren kan være i 

gantry.  

f) Forskningsrommet utstyres med stasjonær strålelinje. 

En grunnleggende avveining ved bygging av et kombinasjons anlegg er; 

A) En hovedleverandør. Et eksempel på dette kan gis ved oppbygningen av HIMAC, 

Chiba i Japan, hvor oppdragsgiveren, den Japanske stat ved NIRS, hadde en 
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hovedleverandør å forholde seg til (Mitsubishi Electric Corporation) ved bygging av 

det anlegget (oppstart i 1994). 

Eller: 

B) Man ønsker å bygge et anlegg på den måten som de europeiske anleggene har blitt 

bygget, med en rekke leverandører (et konsortsium). Eksempler på dette finner vi 

ved HIT i Heidelberg i Tyskland, ved MedAustron i Wiener Neustadt i Østerrike og ved 

CNAO i Pavia i Italia. 

Noen momenter av betydning for valg av hovedløsning A) og B): 

Ved valg av løsning A) Inngåelse av en avtale med en hovedleverandør kan innebære at den 
valgte hovedleverandør tar på seg ansvaret for en totalleveranse av et nærmere spesifisert 
anlegg, med bestemte veldefinerte funksjoner og kapasiteter, herunder levering av anlegg til 
et avtalt tidspunkt. Hovedleverandør vil levere et ferdig godkjent anlegg, klar for klinisk 
validering. Man må vurdere en avtale med samme leverandør om en teknisk drift av 
anlegget, herunder håndtering av daglig operasjon av de tekniske systemer som må fungere 
for levering av strålebehandling, og for avtaler for service og vedlikehold av hele anlegget. Et 
langsiktig samarbeid vil også kunne inneholde en opplæringsplan for overføring av 
kompetanse fra leverandør selskap til ansatte i det nasjonale anlegget.  

Ved valg av løsning B) Vil innebære et omfattende arbeid ved bygging av utstyr med den 
nødvendige godkjenning i henhold til nasjonale og overnasjonale krav til medisinsk utstyr. 
MedAustron anlegget i Østerrike har formidlet informasjon26 om hvilket arbeid og hvilke 
avtaler og prosedyrer dette anlegget har måttet legge til grunn for å få godkjent byggeplaner 
og for å komme i gang med å bygge anlegget. I henhold til EU sitt Medical Device Directive, 
MDD, må et anlegg for partikkelterapi, herunder akselerator og strålelinjer, vurderes som et 
samlet medisinsk produkt (Device). En slik godkjenning har omfattende konsekvenser, blant 
annet ved gjennomføring av risikoanalyser for bruk av utstyret. Dersom et anlegg i Norge 
omfattes av et MDD, vil man måtte ta hensyn til dette i planleggingen. Opplæring av 
personell må gjennomføres ved hospitering og kursing ved eksisterende fasiliteter. 

 

Områder som krever nøyere utredning ved bygging av partikkelanlegg 

1. Romkonfigurasjonen ved anlegget må planlegges nøye. Dette inkluderer en vurdering 

av anleggets omfang på bakgrunn av antall behandlingsrom. Man bør søke å 

optimalisere romplassering og -størrelse og vurdere den relative plassering av 

funksjonene ved anlegget.  

2. Betraktninger rundt tilkomst ved bygging. 

3. Kan deler av anlegget bygges under jorden? Betraktninger rundt beliggenhet i 

terrenget. 

                                                 
26

 Dr. Bernd Mößlacher, Managing Director, EBG MedAustron GmbH. 
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4. Detaljerte skjermingsberegninger må utføres. Dette arbeidet bør gjøres i samarbeid 

med leverandørene, idet man må ha detaljkunnskap om romløsning for å kunne 

gjennomføre de endelige skjermingsberegninger for anlegget. 

5. Vurdere hvor mange behandlingsrom som skal være utstyrt med roterbart gantry. 

Vurdering av estimert antall bestrålingsfelt for de forskjellige behandlingsoppleggene 

(diagnose avhengig); hvor mange forskjellige feltvinkler skal anvendes, ønsker man å 

utføre intensitetsmodulert behandlingsteknikk osv. 

6. Vurdere om det skal settes av plass eventuelt bygges et rom for karbongantry 

7. Akseleratortype: valg av synkrotron eller syklotron.  

For protonanlegg er det vanlig at akseleratoren skal kunne levere protoner med 
maksimal energi på enten 235 MeV eller 250 MeV, tilsvarende en maksimal 
rekkevidde i vev på henholdsvis 34 cm og 37 cm. Ved valg av akseleratoranlegg må 
vurderes hvilke avtaler for operasjon og service for akselerator og anlegg man ser seg 
best tjent med å inngå. Ved en regionalisert, nasjonal protonfunksjon er det naturlig 
å ha felles innkjøp av utstyr for at samhandling og kompetanseoppbygging skal kunne 
være effektivt. 
For karbonanlegg er det vanlig at akseleratoren skal kunne levere karbonioner med 
maksimal energi på 430 MeV/nukleon, tilsvarende en rekkevidde i vev på om lag 30 
cm. Maksimal energi for begge typer stråling. Her må man foreta rekkevidde- 
betraktninger og være innforstått med at valg av behandlingsteknikk vil influere på 
hvilken stråleenergi (og dermed hvilken rekkevidde i vev) man vil kunne oppnå i det 
enkelte behandlingsrom. 
Ved valg av akseleratoranlegg må velges hvilke avtaler for operasjon og service for 
akselerator og anlegg man ser seg best tjent med å inngå. Herunder må betydningen 
av å ha akseleratorer og utstyr levert fra en og samme leverandør, i motsetning til å 
få akselerator for protoner og karbonioner levert fra forskjellige leverandører, 
avveies.  
Tidspunkt og rekkefølge for innkjøp av akselerator for protoner og karbonioner bør ta 
høyde for den hurtige tekniske utvikling både når det gjelder akseleratorer og utstyr 
og teknikker innenfor partikkelterapi.  
Anbefalingen med en akselerator for karbonioner og en akselerator for protoner har 
noen oppfølgningsmomenter ved seg: kan man med en slik løsning velge en 
synkrotron for akselerasjon av karbonioner og kan man videre velge mellom 
forskjellige løsninger for akselerasjon av protoner? Kan man f. eks. velge en løsning 
med en protonakselerator pr. behandlingsrom, eller bør man legge til rette for en 
protonmaskin som leverer protoner til samtlige protonbehandlingsrom ved anlegget? 

8. Vurderinger for valg av behandlingsteknikk: skal man velge   a) aktiv 

behandlingsteknikk, b) passiv behandlingsteknikk, eller c) både aktiv og passiv 

behandlingsteknikk. Dette valget er knyttet til hvilke teknikker som egner seg best til 

å bestråle bevegelige målvolum, f. eks. målvolum i lungene eller diafragmanært.  

Man har ved bruk av aktiv behandlingsteknikk spesielle utfordringer i forhold til 
bevegelige målvolum, slik som tumorer i lungene. Det foregår et omfattende 
utviklingsarbeid med i) å øke bestrålingshastighet, med ii) å rebestråle tumor; 
bestråle samme punkt mange ganger for å motvirke konsekvensen av bevegelse, og 
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med iii) respirasjonsstyrt bestråling, såkalt gating, for å håndtere situasjoner med 
bevegelige målvolum. 
For den passive behandlingsteknikken har man forskjellige metoder for å lage store 
nok felt. Man anvender både spredende materiale, som fysisk plasseres inn i 
strålebanen, og spredemagneter (som kalles Wobbler magneter) for å produsere 
store nok strålefelt. Det er flere varianter for passiv utspredning av partikkelstrålen; 
single scattering, double scattering og uniform scanning, er benevnelser på 
hovedteknikkene for å spre ut partikkelstrålen. 

9. Vurdering av hvilke konsekvenser valg av behandlingsteknikk vil kunne ha for valg av 

øvrig utstyr ved anlegget. 

10. Vurdering av hvilke strålehoder man skal planlegge for i de enkelte behandlingsrom; 

Dette er koblet opp mot valg av behandlingsteknikk og metode for energimodulering 

(SOBP) og feltavgrensning. De fleste anlegg anvender såkalte energikompensatorer 

for finfordeling av partikkelenergien i forhold til målvolumets fasong. Disse 

kompensatorene lages enten av vannekvivalent materiale, av voks eller av 

plastmateriale, og disse monteres inn for hvert behandlingsfelt i enden av 

strålehodet.  I strålehodet vil også feltavgrensende materiale plasseres, enten 

aperturer, laget av messing, eller en annen metallegering. Alternativt brukes såkalte 

flerbladskollimatorer (Multi Leaf Collimators, MLC) av tungmetall. 

11. Diagnostisk utstyr: Vurdering av i hvilken grad anlegget skal utstyres med egne 

skannere, slik som CT, MR, PET-CT. Plassering av det valgte diagnostiske utstyr: hvor 

mye utstyr bør plasseres inne i behandlingsrom og hvilket utstyr kan plasseres like 

ved behandlingsrom. 

12. Vurdering av hvordan man skal håndtere kalibrering av diagnostisk utstyr for å sikre 

en uniform kalibreringsnorm ved de diagnostiske apparater som benyttes for 

pasienter som strålebehandles ved anlegget. Dette er spesielt viktig fordi en korrekt 

og kalibrert angivelse av tettheten i vevet har avgjørende betydning for utregning av 

partiklers rekkevidde gjennom vev og organer med utgangspunkt i CT basert 

doseplanlegging. 

13. Vurdering av om behandlingsrommene skal utstyres likt og om de fysikalske 

egenskaper til protonstrålene til hvert behandlingsrom skal søkes justert likt (energi, 

intensitet, utbredelse), for å avgjøre om pasienter prinsipielt kan flyttes mellom 

behandlingsrom underveis i en stråleterapiserie. 

14. Vurdering av tilstrekkelig maksimal energi for protonstrålene. Her må man foreta 

rekkeviddebetraktninger og ta med at valg av behandlingsteknikk vil influere på 

hvilken stråleenergi (og dermed hvilken rekkevidde i vev) man vil kunne oppnå i det 

enkelte behandlingsrom. 

15. Vurdering av hva som er tilstrekkelig doserate (Gy/l/min). Valg av behandlingsteknikk 

vil kunne være knyttet til den doserate akseleratorsystemet er i stand til å levere. 

16. Valg av pasientposisjoneringsmetode/teknologi, slik som robotstyrt pasientbord. 

17. Valg av utstyr for verifikasjon pasientposisjon og av avsatt dose i pasienten; vurdering 

av in-vivo metoder for måling av dosefordeling i pasienten.  
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18. Vurdering av utstyr for kV (røntgen) og Cone Beam CT (CBCT) billedtagning før 

strålebehandling. 

19. Valg av løsning for doseplanlegging: en samkjøring på felles plattform med samme 

doseplanutstyr ved alle involvert sentre. 

20. Bestemmelse av strålelinjekonfigurasjon for forskningsrommet. Skal 

forskningsrommet kunne anvendes til pasientrettet virksomhet (f. eks. 

øyebehandling) eller skal virksomheten i dette rommet være adskilt fra pasientrettet 

virksomhet. 

21. Vurdering av en eventuell fremtidig utvidelse av et nasjonalt anlegg, særlig dersom 

karbonanlegg ikke installeres fra begynnelsen. 

 

7.3.5 Forskning og utvikling for teknikker, utstyr og maskiner for partikkelterapi 

For tiden er det stor aktivitet hos flere leverandører på verdensbasis innen utvikling av stadig 
mer kompakte og effektive anlegg for partikkelterapi. Samtlige aktører arbeider med 
utvikling av konseptet for hurtig og presis avlevering av stråledose til målvolumet, inkludert 
sanntidsverifikasjon av dosefordeling i kroppen. Dette gir særskilte utfordringer i forhold til 
valg av utstyr for en norsk løsning.  
Kjernespørsmålet blir om skal man velge systemer som har vist seg å være stabile og 
velfungerende fra etablerte leverandører med dokumentasjon i form av mange behandlede 
pasienter ved deres anlegg, eller skal man se fremover mot de løsningene som er under 
utvikling.  

Informasjonen innhentet på studiereisene gav planleggingsgruppen et inntrykk av at det i 
løpet av de kommende 2-5 år vil komme løsninger både for protonanlegg og 
kombinasjonsanlegg som vil kreve vesentlig mindre plass til akseleratorer og 
behandlingsrom, inkludert de med roterbare gantry. Et vesentlig aspekt ved dette er den 
stadig mer omfattende bruken av superledende magneter, både i de medisinske 
akseleratorene, som i dag produseres med konvensjonelle magneter, og i strålelinjene. 
Planleggingsgruppen ble ved NIRS i Chiba i Japan vist konseptet og tegninger for bygging av 
360° roterbart gantry for karbonterapi, hvor bruken av superledende magneter, påmontert 
selve gantry, reduserer størrelse og vekt av gantry vesentlig. Ved HIT, Heidelberg, har man 
verdens eneste gantry for klinisk strålebehandling med karbonioner pr. 2013. HIT sitt 
karbongantry veier mer enn 600 tonn og har en diameter på om lag 13 m. Ved NIRS ønsker 
man i løpet av de neste par årene, sammen med Toshiba Corporation, å utvikle og bygge et 
superledende karbongantry med en diameter på om lag 11 m. og en vekt på omlag 170 tonn. 
Toshiba Corporation har levert vesentlige deler til den superledende synkrotron baserte 
kollisjonsmaskinen, Large Hadron Collider - LHC, ved CERN, noe som indikerer at selskapet 
har høy kompetanse innen utvikling av superledende magnetsystemer og har erfaring med 
sammenstilling av komplekse systemer. 

Det å plassere superledende magneter og deres kjølesystem på selve den roterbare delen av 
gantry, vil ha som konsekvens at man kan redusere bøyeradiusen til de partiklene 
(karbonionene) man må styre og bøye fra strålelinjens inngang frem til pasientens posisjon. 
De superledende magnetene vil transportere en vesentlig høyere strøm. Dette betyr at det 
settes opp et vesentlig høyere magnetfelt fra en superledende magnet enn en konvensjonell 
elektromagnet. Det høyere magnetfeltet vil innebære en øket avbøyningskraft. Dette betyr 
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at systemet på et mindre romlig område kan styre og avbøye de elektrisk ladde, 
høyenergetiske, partiklene. Dette vil muliggjøre skarpere avbøyningsradier i dette området. 
Dette vil i sin tur medføre en komprimering av utstyret. Følgelig vil man oppnå en 
nedskalering for det utstyret hvor man anvender superledende magneter.   

Konseptet som en av leverandørene har med plassering av en superledende synkro-
syklotron direkte på et roterbart protongantry er meget løfterikt med tanke på kompakthet 
og ved at man unngår å bruke tid på og vente på ledig stråle, noe som tentativt følger anlegg 
med mer enn 1 behandlingsrom pr akselerator. 

Forskning og utvikling for Aktiv behandlingsteknikk: 

Den aktive behandlingsteknikken er den mest avanserte bestrålingsteknikken innenfor 
partikkelterapi, både for protoner og for tyngre ioner. Ved aktiv bestråling styres små 
stråleknipper, Pencil Beam, med typisk diameter for strålen på 1-2 millimeter, ved bruk av 
magneter slik at man punkt bestråler pasienten, med såkalt Pencil Beam Scanning, lag for lag 
gjennom det målvolum som behandles. 
Behandlingen tar utgangspunkt i at målvolumet (tumor med marginer) deles inn i mange 
tynne lag i stråleretningen. Hvert lag vil representere et dyp som må bestråles med en 
passende stråleenergi. Ved å endre energien til strålene mellom hvert av lagene vil man 
behandle hele målvolumet med det nødvendige antall stråleenergier. 

Man starter her med bestråling av laget på det største dypet, med den høyeste aktuelle 
stråleenergi. Posisjonen til stråleknippet styres med magnetfelt slik at enten i) hele dette 
laget blir punktbestrålt (bestråling-flytting av stråleknippet til ny posisjon-bestråling – «Step-
and-Shot») eller ii) slik at dette laget blir dekket ved kontinuerlig bestråling av stråleknippet, 
mens dette forflyttes systematisk og med kontinuerlig bestråling over hele målvolumet i 
dette laget. Idet hele målvolumet i det aktuelle lag er bestrålt, endres stråleenergien slik at 
neste lag av målvolumet kan i) punkt bestråles eller ii) sveipes over som forklart ovenfor. 
Man ser at det er utfordringer i kontroll med posisjonen av stråleknippet og, ikke minst, 
knyttet til bevegelige mål (pustebevegelse og organbevegelse) ved en slik punktbestråling 
med aktiv magnetstyrt teknikk. 

Det foregår et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid for aktiv bestrålingsteknikk. Det 
antas at det er den aktive teknikk som vil dominere innenfor partikkelterapi i fremtiden. 
Stadig hurtigere responstid i systemene, både med tanke på hurtigere endring av energi, 
hurtigere og mer presis endring av posisjonen til strålen, hurtigere og mer presis verifikasjon 
av posisjonen til strålen, og bedrede systemer for å verifisere hvor i kroppen 
doseavsetningen fant sted, vil bidra til at behandlingstiden ved aktiv bestrålingsteknikk 
ventes å bli drastisk redusert i årene som kommer. Utviklingen vil ventelig også få 
konsekvenser i positiv retning for hvor presist man kan bestråle et målvolum med 
partikkelterapi og for hvor sikker man kan være på at man dekker målvolum i bevegelse 
under bestråling. 
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Vedlegg 7.4. Oversikt over anlegg levert fra de forskjellige 

leverandører 
 
7.4.1 Anlegg levert av Ion Beam Applications (IBA), Belgia 
Ion Beam Applications, IBA, har levert protonanlegg med akselerator, strålelinje system, og 
behandlingsrom med roterende gantry og behandlingsrom med fiksert strålelinje. Det vises til tabell 
7.4.1 for oversikt over anlegg for protonterapi levert av IBA, pr mai 2013. Som tabellen viser, har 
selskapet levert anlegg hvor antallet behandlingsrom varierer fra 1 til 6 (da med 5 behandlingsrom og 
1 forskningsrom) pr akselerator.  
IBA har levert totalt 73 behandlingsrom fordelt på 25 anlegg, av disse har 53 behandlingsrom 
roterbart gantry, om lag 73 % av total antallet behandlingsrom er dermed utstyrt med roterbart 
gantry.  I gjennomsnitt er det like under 3 behandlingsrom pr senter for anlegg levert fra selskapet og 
det er i gjennomsnitt 2,2 behandlingsrom som er utstyrt med roterbart gantry pr senter. Pr mai 2013 
har selskapet utelukkende levert protonanlegg med 1 akselerator pr senter. 
 

Tabell 7.4.1: Oversikt over anlegg levert av IBA (Ion Beam Applications), Belgia, pr mai 2013. 
# Navn Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 Japanese National Cancer Center Hospital East 1 GTR 1998 Kashiwa, Japan 

2 Korean National Cancer Center 3 GTR 2007 Ilsan, Sør Korea 

3 Wanjie Proton Therapy Center 2 GTR 2004 Zibo, Kina 

4 Apollo Proton Therapy Center 3 GTR 2016 Chennai, India 

5 Agenzia Provinciale Per la Protonterapia (ATreP) 2 GTR 2013 Trento, Italia 

6 Bronowice Cyclotron Center 2 GTR 2013 Kraków, Polen 

7 Centre de Protonthérapie de I’Institut Curie 1 GTR + 1 MFS 2009 Paris (Orsay), Frankrike 

8 Federal High-Tech Medical Center 4 GTR 2014 Dimitrovgrad, Russland 

9 Proton Therapy Center Czech s.r.o. 3 GTR + 1 FSR 2012 Praha, Tsjekkia 

10 Skandionkliniken 2 GTR 2013 Uppsala, Sverige 

11 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 1 GTR 2014 Dresden, Tyskland 

12 Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen (WPE) 3 GTR 2013 Essen, Tyskland 

13 Centre Antoine Lacassagne 1 KGT 2014 Nice, Frankrike 

14 CDH Proton Therapy Center, A ProCure Center 1 GTR + 1 FSR +2 VFS 2011 Chicago, IL, USA 

15 Hampton University Proton Therapy Institute 4 GTR + 1 FSR 2010 Hampton, VA, USA 

16 Indiana University Health Proton Therapy Center 2 GTR + 1 FSR 2004 Bloomington, IN, USA 

17 Massachusetts General Hospital Burr Proton Therapy Center 2 GTR 2001 Boston, MA, USA 

18 ProCure Proton Therapy Center 1 GTR + 1 FSR + 2 VFS 2012 Princeton, NJ, USA 

19 ProCure Proton Therapy Center 1 GTR + 1 FSR + 2 VFS 2013 Seattle, WA, USA 

20 ProCure Proton Therapy Center in Oklahoma City 1 GTR + 1 FSR + 2 VFS 2009 Oklahoma City, OK, USA 

21 The Proton Therapy Center LLC (TPTC) Provision Healthcare 2 GTR + 1 FSR 2014 Knoxville, TN, USA 

22 University of Florida Proton Therapy Institute 3 GTR + 1 MFS 2006 Jacksonville, FL, USA 

23 UPenn Health System Roberts Proton Therapy Center 4 GTR + 1 FSR + 1 FFR 2010 Philadelphia, PA, USA 

24 Willis-Knighton Cancer Center 1 GTR 2014 Shreveport, LA, USA 

25 Texas Proton Therapy Center, LLC 3 KGT 2015 Dallas, TX, USA 

Forklaring Rom konfigurasjon: 
GTR = Behandlingsrom med roterbart gantry. 
KGT = Behandlingsrom med kompakt roterbart gantry. 
FSR = Behandlingsrom med fiksert strålelinje (horisontal eller vertikal) 
MFS = Mindre behandlingsrom med fiksert strålelinje (øye behandling). 
VFS = Behandlingsrom med bestråling fra utvalgte vinkler. 
FFR = Forskningsrom med fiksert strålelinje. 

 
Som tabell 7.4.1 også viser, har Ion Beam Applications levert protonanlegg verden over. Selskapet 
leverer anlegg med en isokron syklotron akselerator som produserer en kontinuerlig protonstråle 
med maksimalenergi 230 MeV, protoner har ved denne energien en rekkevidde på om lag 32 cm i 
vann, den veier 220 tonn, har en diameter på 4,3 meter, anvender et magnetfelt med maksimal 
feltstyrke like over 3 T og opereres ved rom temperatur.  
IBA har utviklet en ny superledende synkro-syklotron akselerator som leverer pulset protonstråle 
med maksimalenergi 230 MeV, denne veier mindre enn 50 tonn og har en diameter på 2,5 m. 
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Bøyemagneter i en slik superledende synkro-syklotron, med maksimal feltstyrke 5,7 T, opereres ved 
svært lave temperaturer, og disse er dermed utstyrt med et eget kjølesystem. Anlegg nummer 13 i 
tabell 7.4.1, anlegget i Nice i Frankrike, er utstyrt med den nye superledende synkro-syklotronen, de 
øvrige anlegg i tabellen er utstyrt med normalkjølt isokron syklotron.  
IBA har under utvikling en superledende isokron syklotron for akselerasjon av tyngre ioner, slik som 
karbon ioner. Dette er en superledende syklotron som produserer en kontinuerlig partikkelstråle 
med maksimalenergi 400 MeV pr nukleon, den veier 700 tonn, har en diameter på 6,6 m og anvender 
et magnetfelt med maksimal feltstyrke 4,5 T. Denne 400 MeV pr nukleon syklotronen er ikke klar for 
salg pr mai 2013. 
 
IBA leverer anlegg som anvender både aktiv og passiv bestrålingsteknikk. 
 
7.4.2 Anlegg levert av Varian Medical Systems, USA  
Varian Medical Systems har levert protonanlegg med akselerator, strålelinje system, og 
behandlingsrom med roterbart gantry og behandlingsrom med fiksert strålelinje. Det vises til tabell 
7.4.2 for oversikt over anlegg for protonterapi levert av Varian Medical Systems, pr mai 2013.  
Varian Medical Systems har levert totalt 26 behandlingsrom fordelt på 6 anlegg, av disse har 20 
behandlingsrom roterbart gantry.  
Som tabell 7.4.2 viser, har selskapet levert anlegg hvor antallet behandlingsrom varierer fra 2 til 5 og i 
gjennomsnitt er det 4,3 behandlingsrom pr senter. Hovedvekten av behandlingsrommene, 77 % og i 
gjennomsnitt 3,3 behandlingsrom pr senter, er utstyrt med roterbart gantry. Pr mai 2013 har 
selskapet utelukkende levert protonanlegg med 1 akselerator pr senter. 
 

Tabell 7.4.2: Oversikt over protonanlegg levert av Varian Medical Systems, USA, pr mai 2013. 
# Navn Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 Rinecker Proton Therapy Center 4 GTR + 1 FSR 2009 München, Tyskland 

2 Scripps Proton Treatment Center 3 GTR + 2 FSR 2013 San Diego, CA, USA 

3 Maryland Proton Treatment Center 4 GTR + 1 FSR 2015 Baltimore, MD, USA 

4 King Fahd Medical Center 3 GTR + 1 MFS 2015 Riyadh, Saudi-Arabia 

5 PTC St. Petersburg Center of Nuclear Medicine (DCI) 2 GTR 2015 St. Petersburg, Russland 

6 Emory University Proton Therapy Center 4 GTR + 1 FSR 2016 Atlanta, GA, USA 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. 
 

Varian Medical Systems leverer protonanlegg med bruk av en superledende isokron syklotron 
akselerator som produserer en kontinuerlig protonstråle med maksimalenergi 250 MeV, den har en 
diameter på 3,1 m, veier i underkant av 90 tonn og anvender et magnetfelt med maksimal feltstyrke 
rundt 4 T.  
Varian Medical Systems leverer anlegg som anvender aktiv bestrålingsteknikk. 

 

7.4.3 Anlegg levert av Mevion Medical Systems, USA 
Mevion Medical Systems leverer enkeltrom anlegg for protonterapi med akselerator påmontert et 
360° roterbart gantry. Hvert behandlingsrom har dermed i Mevion sin løsning en egen akselerator og 
man unngår slik situasjonen med at flere behandlingsrom må dele på stråler fra samme akselerator.  
Mevion Medical Systems har levert 5 anlegg som har forventet oppstart i løpet av 2013 eller 2014, 
selskapet opplyser om at de har inngått kontrakter tilsvarende totalt 22 anlegg for protonterapi pr 
mai 2013. Det vises til tabell 7.4.3 for oversikt over anlegg for protonterapi levert av selskapet som 
enten er i byggefasen eller i oppstartsfasen med validering av strålelinjer pr mai 2013.   
 

Tabell 7.4.3: Oversikt over protonanlegg levert av Mevion Medical Systems, USA, pr mai 2013. 

# Navn Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 Washington University 1 GTR + 1 GTR* 2013 St. Louis, MO, USA 

2 Robert Wood Johnson University 1 GTR + 1 GTR* 2014 New Brunswick, NJ, USA 

3 Oklahoma University 1 GTR + 1 GTR* 2014 Oklahoma City, OK, USA 

4 First Coast Oncology 1 GTR + 1 GTR* 2014 Jacksonville, FL, USA 

5 MD Anderson Orlando 1 GTR 2014 Orlando, FL, USA 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. * tilrettelagt for 2 behandlingsrom, hvert med sin egen akselerator. 
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Som tabell 7.4.3 viser, har de fleste av anleggene lagt til rette for totalt 2 behandlingsrom med 
roterbart gantry pr senter, man bygger da betongbunkeren til behandlingsrom nummer 2, og lar den 
stå uinnredet inntil man vedtar å utvide behandlingskapasiteten. 
Mevion Medical Systems leverer protonanlegg med bruk av en superledende synkro-syklotron som 
leverer en pulset protonstråle med maksimalenergi 250 MeV, den har en diameter på 1,7 m, veier 
om lag 20 tonn og anvender et magnetfelt med maksimal feltstyrke 9 T. 
 
Mevion Medical Systems leverer anlegg som anvender passiv bestrålingsteknikk pr mai 2013. 
Selskapet arbeider med utvikling av aktiv leveringsteknikk, slik at anlegg som i dag arbeider med 
passiv leveringsteknikk i fremtiden kan oppgradere sitt anlegg til også å kunne utføre 
strålebehandling med aktiv leveringsteknikk. 
 
7.4.4 Anlegg levert av Mitsubishi Electric Corporation, Japan 
Mitsubishi Electric Corporation leverer proton-, karbon- og kombinasjonsanlegg. Selskapet leverer 
strålesystemer med synkrotron akselerator og med strålelinjer i et konsept der flere strålerom deler 
på den samme akselerator.  
Mitsubishi Electric Corporation har i de siste par tiårene levert anlegg for strålebehandling med 
karbon ioner, anlegg for strålebehandling med både protoner og karbon ioner og anlegg for 
strålebehandling med protoner. Alle disse anleggene ligger i Japan. Det vises til tabell 7.4.4 for 
oversikt over anlegg levert av selskapet pr mai 2013.  
Som tabell 7.4.4 viser, har selskapet levert totalt 8 anlegg for partikkelterapi, med til sammen 30 
behandlingsrom og videre har man at antallet behandlingsrom pr senter varierer fra 3 til 6 og i 
gjennomsnitt er det 3,7 behandlingsrom pr senter. 
Hovedvekten av behandlingsrommene ved anlegg som utfører protonterapi, 11 av 17 
behandlingsrom, 65 %, i gjennomsnitt 2,2 behandlingsrom pr senter, er utstyrt med roterbart gantry.  
Ved HIMAC, Chiba, er det arbeid på gang med å utvikle et superledende roterbart gantry for karbon 
ioner. Pr mai 2013 har selskapet levert partikkelterapi anlegg med 1 akselerator pr senter, dersom 
man ser vekk fra det nasjonale HIMAC anlegget som er utstyrt med to like synkrotroner. 
 

Tabell 7.4.4: Oversikt over karbon- proton- og kombinasjonsanlegg levert av Mitsubishi Electric Corporation, Japan, pr mai 2013. 

# Navn 
 

Akselerator: diameter (m), 
Type ion: maks energi pr nukleon 

Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 
Heavy Ion Medical Accelerator 

in Chiba, 
2 stk. Synkrotron: ø 40 m, 

Karbon: 430 MeV/u 
1 GTR* + 5 FSR 1994 Chiba, Japan 

2 
Hyogo Ion Beam Medical 

Center 

Synkrotron: ø 30 m, 
Proton: 230 MeV, 

Karbon: 320 MeV/u 
2 GTR + 2 FSR + 1 VFS 

2001, 
2002 

Hyogo, Japan 

3 Shizuoka Cancer Center 
Synkrotron: ø 6 m,  
Proton: 235 MeV  

2 GTR + 1 FSR 2003 Shizuoka, Japan     

4 
Southern Tohoku Proton 

Therapy Center 
Synkrotron: ø 6 m, 
 Proton: 235 MeV 

2 GTR + 1 FSR 2008 Koriyama, Japan 

5 
Gunma University Heavy Ion 

Medical Center 
Synkrotron: ø 20 m, 
Karbon: 400 MeV/u 

4 FSR 2010 Maebashi, Japan 

6 
Medipolis Proton Therapy & 

Research Center 
Synkrotron: ø 6 m, 
 Proton: 235 MeV 

3 GTR 2011 Ibusuki, Japan 

7 
Saga Heavy Ion Medical 

Accelerator in Tosu 
Synkrotron: ø 20 m, 
Karbon: 400 MeV/u 

3 FSR 2013 Tosu, Japan 

8  
Fukui Prefectural Hospital 

Proton Beam Cancer Treatment 
Center 

Synkrotron: ø 6 m, 
Proton: 235 MeV  

2 GTR + 1 FSR 2014 Fukui, Japan 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. * Superledende karbon ion gantry under utvikling. 
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Mitsubishi Electric Corporation leverer anlegg for partikkelterapi som anvender synkrotron 
akseleratorer. Synkrotroner leverer en pulset partikkelstråle med maksimalenergi 235 MeV og 430 
MeV pr nukleon for stråleterapi med henholdsvis protoner og karbon ioner. Synkrotronene opereres 
uten bruk av superledende magneter pr 2013. Diameteren for synkrotron ringen for akselerasjon av 
protoner og karbon ioner er henholdsvis 6 m og 20 m, for anlegg levert i løpet av de seneste årene.  
 
Mitsubishi Electric Corporation leverer anlegg for partikkelterapi som anvender passiv 
behandlingsteknikk og arbeider med å utvikle aktiv behandlingsteknikk. 
 

7.4.5 Anlegg levert av Hitachi, Ltd., Power Systems Company, Japan 
Hitachi, Ltd., Power Systems Company har levert protonanlegg med akselerator, strålelinje system, 
og behandlingsrom med roterbart gantry og behandlingsrom med fiksert strålelinje.  
Det vises til tabell 7.4.5 for oversikt over anlegg for protonterapi levert av selskapet pr mai 2013.  
Som tabell 7.4.5 viser, har selskapet levert totalt 29 behandlingsrom fordelt på 8 anlegg, av disse har 
20 behandlingsrom, 69 % av totalt antall behandlingsrom og i gjennomsnitt 2,5 behandlingsrom pr 
senter, roterbart gantry. 
Som tabellen videre viser, har selskapet levert anlegg hvor antallet behandlingsrom varierer fra 1 til 5 
og i gjennomsnitt er det 3,6 behandlingsrom, inkludert forskningsrom, pr senter.  
Pr mai 2013 har selskapet utelukkende levert protonanlegg med 1 akselerator pr senter. 
 

Tabell 7.4.5: Oversikt over protonanlegg levert av Hitachi, Ltd., Power Systems Company, Japan, pr mai 2013. 

# Navn Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 Proton Medical Research Center, University of Tsukuba 2 GTR + 1 FFR 2000 Tsukuba, Japan 

2 MD Anderson Cancer Center 3 GTR + 1 FSR 2006 Houston, TX, USA 

3 Wakasa Wan Energy Research Center 1 FSR + 2 FFR 2000-2009 Fukui, Japan 

4 Nagoya Proton Therapy Center 2 GTR + 1 FSR 2013 Nagoya, Japan 

5 Hokkaido University Hospital 1 GTR + 1 FFR 2014 Sapporo, Japan 

6 Mayo Clinic Proton Beam Therapy Program, Minnesota Campus 4 GTR + 1 FSR 2015 Rochester, MN, USA 

7 Mayo Clinic Proton Beam Therapy Program, Arizona Campus 4 GTR + 1 FSR 2016 Phoenix, AZ, USA 

8 St. Jude Children’s Research Hospital 2 GTR + 1 FSR 2015 Memphis, TN, USA 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. 

 
Hitachi, Ltd., Power Systems Company, leverer anlegg for partikkelterapi som anvender synkrotron 
akseleratorer. Synkrotronen leverer en pulset protonstråle med maksimalenergi 250 MeV. 
Synkrotronen opereres uten bruk av superledende magneter pr 2013. Diameteren for synkrotron 
ringen for akselerasjon av protoner er 7 m for anlegg levert før 2013 og diameteren vil være 5,7 m for 
anlegg som leveres etter 2013. 
 
Hitachi, Ltd., Power Systems Company leverer anlegg for partikkelterapi som anvender både aktiv og 
passiv behandlingsteknikk. 
 
7.4.6 Anlegg levert av Sumitomo Heavy Industries Ltd., Japan. 
Sumitomo Heavy Industries Ltd. har levert protonanlegg med akselerator, strålelinje system, og 
behandlingsrom med roterbart gantry og behandlingsrom med fiksert strålelinje. Det vises til tabell 
7.4.6 for oversikt over anlegg for protonterapi levert av selskapet pr mai 2013.  
 
Som tabell 7.4.6 viser har Sumitomo Heavy Industries Ltd. levert totalt 11 behandlingsrom fordelt på 
4 anlegg, av disse har 9 behandlingsrom roterbart gantry. 
Som tabellen videre viser, har selskapet levert anlegg hvor antallet behandlingsrom varierer fra 1 til 5 
og i gjennomsnitt er det 2,7 behandlingsrom, inkludert forskningsrom, pr senter.  
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Hovedvekten av behandlingsrommene, 82 % og i gjennomsnitt 2,2 behandlingsrom pr senter, er 
utstyrt med roterbart gantry. Pr mai 2013 har selskapet utelukkende levert protonanlegg med 1 
akselerator pr senter. 
 
 

Tabell 7.4.6: Oversikt over anlegg for protonterapi levert av Sumitomo Heavy Industries Ltd., Japan, pr mai 2013. 
# Navn Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 NCC HE Kashiwa 2 GTR + 1 FSR 2001 Chiba, Japan 

2 Chang Gung Memorial Hospital 4 GTR +1 FFR 2013 Taipei, Taiwan 

3 Aizawa Hospital 1 GTR 2013 Nagano, Japan 

4 Samsung Medical Center 2 GTR 2014 Seoul, Sør Korea 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. 

 
Sumitomo Heavy Industries leverer anlegg for protonterapi som anvender en isokron syklotron 
akselerator. Syklotronen leverer en kontinuerlig protonstråle med maksimalenergi 230 MeV, 
maskinen har en diameter på 4,3 m og den veier om lag 220 tonn. 
 
Sumitomo Heavy Industries Ltd leverer anlegg for protonterapi som benytter både aktiv og passiv 
leveringsteknikk. 
 
7.4.7 Anlegg levert av Toshiba Corporation, Japan 
Toshiba Corporation leverer anlegg for partikkelterapi med akselerator, strålelinjer og 
behandlingsrom, med roterbart gantry og med fiksert strålelinje. Det vises til tabell 7.4.7 for oversikt 
over det anlegg selskapet er leverandør for pr mai 2013. Som tabell 7.4.7 viser har selskapet levert 4 
behandlingsrom, alle med fiksert strålelinje. 
 

Tabell 7.4.7: Oversikt over karbonanlegg levert av Toshiba Corporation, Japan, pr mai 2013. 

# Navn Type ion: maks energi pr nukleon Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 

Ion Beam Radiation 
Oncology Center in 

Kanagawa 
 

Karbon: 430 MeV/u 4 FSR 2014 Yokohama, Japan 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. 
 

Toshiba Corporation leverer anlegg for partikkelterapi med synkrotron akselerator som leverer pulset 
partikkelstråle med maksimalenergi 430 MeV pr nukleon for karbon ioner, maskinen har diameter 20 
meter og opererer uten bruk av superledende magneter.  
Selskapet har også levert utstyr til HIMAC, Chiba og levert vesentlige systemer og elementer til andre 
anlegg for partikkelterapi og andre forskningsinstitusjoner, blant annet har selskapet levert 
vesentlige deler til den superledende synkrotronen Large Hadron Collider ved CERN, Geneve, Sveits.  
Toshiba Corporation er samarbeidspartner med NIRS, Chiba, for utvikling av superledende roterbart 
gantry for karbon ioner. Vekten av dette gantry vil tentativt ligge på rundt 200 tonn. 
 
Toshiba Corporation har levert anlegg som anvender aktiv behandlingsteknikk. 
 
7.4.8 Anlegg levert av Siemens Healthcare, Tyskland 
Siemens Healthcare har levert kombinasjonsanlegg for partikkelterapi med både protoner og karbon 
ioner. Selskapet leverer strålesystemer med synkrotron akselerator og med strålelinjer i et konsept 
der flere strålerom deler på den samme akselerator.  
Det vises til tabell 7.4.8 for oversikt over anlegg levert av Siemens Healthcare, pr mai 2013.  
Som tabell 7.4.8 viser, har Siemens Healthcare levert 3 anlegg for strålebehandling med både 
protoner og karbon ioner, med til sammen 11 behandlingsrom.  
Av disse har 1 behandlingsrom roterbart gantry, tilsvarende 9 % av totalt antall leverte 
behandlingsrom. Dette roterbare gantry veier totalt 670 tonn og det anvendes normalkjølte 
magneter for avbøyning av partikkelstrålen. HIT kom i gang med klinisk strålebehandling med 
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protoner og med karbon ioner i 2009. Man startet opp med klinisk anvendelse av det roterbare 
gantry for protonterapi i oktober 2012 og for karbon terapi i november 2012. 
 

Tabell 7.4.8: Oversikt over kombinasjonsanlegg levert av Siemens Healthcare, Tyskland, pr mai 2013. 

# Navn Type ion: maks energi pr nukleon Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 
Heidelberg Ion-Beam 

Therapy Center 
 

Proton: 250 MeV* 
Karbon: 430 MeV/u 

1 GTR + 2 FSR + 1 FFR 2009 Heidelberg, Tyskland 

2 
Proton Therapy Center 

Marburg Rhön-Klinikum AG 
 

Proton: 250 MeV 
Karbon: 430 MeV/u 

3 FSR + 1 VFR Uavklart Marburg, Tyskland 

3 
Shanghai Proton & Heavy Ion 

Hospital 
Proton: 250 MeV 

Karbon: 430 MeV/u 
3 FSR 2014 Shanghai, Kina 

4 
North European Radio 
Oncology Center Kiel 

Proton: 250 MeV 
Karbon: 430 MeV/u 

3 FSR Stoppet Kiel, Tyskland 

 
Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. * klinisk maksimal energi for protoner er 221 MeV. 

 
Siemens Healthcare leverer anlegg for partikkelterapi med synkrotron akselerator som leverer pulset 
partikkelstråle med maksimalenergi 250 MeV for protoner og maksimalenergi 430 MeV pr nukleon 
for karbon ioner, maskinen har diameter 21 meter og den opererer uten bruk av superledende 
magneter.  
 
Siemens Healthcare har levert anlegg som anvender aktiv behandlingsteknikk. 
 
Firmaet Danfysik A/S, Danmark, har vært en meget sentral leverandør av akselerator anlegg for 
kombinasjonsanlegg levert av Siemens Healthcare. Danfysik A/S har levert ionekilder, synkrotron 
akselerator og strålelinjer helt frem til behandlingsrommene til kombinasjonsanleggene i Kiel, 
Marburg og Shanghai.  Selskapet har også levert sentrale komponenter til akseleratorene ved HIT, 
CNAO og MedAustron.  
Danfysik A/S har levert anlegg til Siemens Healthcare som kan anvende både aktiv og passiv 
behandlingsteknikk. 
Selskapet ønsker fra 2013 av å være leverandør for kombinasjonsanlegg i strategisk partnerskap med 
selskaper som leverer roterende gantry og øvrig utstyr og systemer for et anlegg for partikkelterapi. 
 
7.4.9 Anleggene ved MedAustron, Østerrike, og CNAO, Italia 
De nasjonale anleggene for partikkelterapi i Østerrike og Italia, MedAustron i Wiener Neustadt og 
CNAO i Pavia, er bygget av selskaper sammensatt av myndighetene i disse to land med det formål å 
etablere nasjonale kombinasjonsanlegg for strålebehandling med protoner og karbon ioner.  
De respektive nasjonale anleggene er bygget ved å sette sammen et nasjonalt styrt konsortsium 
bestående av utvalgte underleverandører.  
Vesentlige deler av utstyr for anleggene har blitt bygget og testet, og opplæring har foregått i 
utstrakt samarbeid med, kjernefysikk laboratoriet CERN i Geneve i Sveits, både for CNAO og 
MedAustron. 
Begge anleggene har blitt bygget med utgangspunkt i en CERN studie fra 1999; Proton Ion Medical 
Machine Study (PIMMS27) hvor konseptet for en synkrotron for akselerasjon av protoner og karbon 
ioner i klinisk sammenheng ble nøye utredet.  
I tabell 7.4.9 vises en kortfattet oversikt med informasjon om hvilke type akselerator og 
behandlingsrom som finnes ved disse to anleggene.  
Som tabell 7.4.9 viser, kom CNAO i gang med klinisk strålebehandling med protoner i 2011, og CNAO 
kom i gang med klinisk strålebehandling med karbon ioner i 2012.  

                                                 
27

 L. Badano, S. Rossi et al., Proton-Ion Medical Machine Study (PIMMS), Part I and II, CERN/PS 1999-010 og CERN/PS 2000-007 DR. 
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MedAustron planlegger igangsetting med klinisk strålebehandling ved årsskiftet 2015-2016, man 
ønsker å gå først i gang med karbon ioner, dernest protoner. Alt i alt vil igangsettingen av 
MedAustron sine 3 behandlingsrom strekke seg over 3 år. MedAustron har 1 behandlingsrom med 
roterbart gantry for protonterapi. 
 

Tabell 7.4.9: Oversikt over romkonfigurasjon ved kombinasjonsanleggene MedAustron, Østerrike, og CNAO, Italia. 

# Navn Type ion: maks energi pr nukleon Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 
CNAO 

 
Proton: 250 MeV 

Karbon: 400 MeV/u 
3 FSR + 1 FFR 

Proton: 2011 
Karbon: 2012 

Pavia, Italia 

2 
EBG MedAustron GmbH 

 
Proton: 250 MeV 

Karbon: 430 MeV/u 
1 GTR + 2 FSR + 1 FFR 

  
2016 

 

Wiener Neustadt, 
Østerrike 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. 

 
Både MedAustron og CNAO har anlegg for partikkelterapi med synkrotron akselerator som leverer 
pulset partikkelstråle med maksimalenergi 250 MeV for protoner og 430 MeV pr nukleon for karbon 
ioner ved MedAustron og 400 MeV/u ved CNAO. Synkrotronene har diameter 24,5 meter og de 
opererer uten bruk av superledende magneter.  
 
MedAustron og CNAO vil anvende og anvender aktiv behandlingsteknikk. 
 
7.4.10 Anlegg levert av ProTom International Inc., USA 
ProTom International Inc. Leverer anlegg med akselerator, strålelinjer og behandlingsrom med 
roterbart gantry for protonterapi. Selskapet leverer en akselerator med høyere maksimal proton 
energi for å muliggjøre gjennomføring av proton CT undersøkelser for doseplanleggingsformål. Det 
vises til tabell 7.4.10 for oversikt over anlegg levert av selskapet pr mai 2013. 
   

Tabell 7.4.10: Oversikt over protonanlegg levert av ProTom International Inc., USA, pr mai 2013. 

# Navn Type ion: maks energi pr nukleon Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 
McLaren Proton Therapy 

Center 
 

Proton: 250 MeV/u 3 GTR 2013 Flint, MI, USA 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. 

 
ProTom leverer protonanlegg med synkrotron akselerator, med diameter 4,9 m og vekt 19 tonn, som 
leverer pulset protonstråle med maksimalenergi 250 MeV for klinisk stråleterapi og med 
maksimalenergi 330 MeV for proton tomografi formål. ProTom sin synkrotron kan dermed anvendes 
for gjennomføring av proton CT undersøkelse av pasienter som doseplangrunnlag for 
protonbehandlingen. 
 
7.4.11 Anlegg levert av ProNova Solutions og Provision Healthcare, USA 
ProNova Solutions og Provision Healthcare ønsker å levere anlegg med akselerator, strålelinjer og 
behandlingsrom med roterbart gantry for protonterapi. Selskapene arbeider for å utvikle «mindre, 
mer kompakte og mer komplette anlegg for protonterapi enn dagens anlegg». Ved selskapenes 
visnings- og behandlingsanlegg for protonterapi i Knoxville, USA, bygges det for tiden et anlegg som 
vil ha totalt 5 behandlingsrom for protonterapi. Se tabell 7.4.11 for kortfattet oversikt over dette 
anlegget. 
 

Tabell 7.4.11 Oversikt over visnings- og behandlingsanlegg bygget av ProNova Solutions og Provision Healthcare, USA, pr mai 2013. 

# Navn Type ion: maks energi pr nukleon Rom konfigurasjon Oppstart Sted 

1 
Provision Proton Therapy & 

ProNova R&D Facility 
 

Proton: 230 MeV* 4 GTR + 1 FSR 2014 Knoxville, TN, USA 

Samme forklaring for Rom konfigurasjon som i tabell 7.4.1. * anlegget vil være utstyrt med 2 syklotroner for protonterapi. 
 



134 
 

Selskapene har tidligere samarbeidet tett med IBA, og gjør dette fortsatt, men nå har selskapene 
utviklet et konkurrerende konsept. Den ene syklotronen ved visnings- og behandlingsanlegget og 3 
av behandlingsrommene, 2 med roterbart gantry og 1 med fiksert strålelinje, blir utrustet med IBA 
sitt utstyr. Den andre syklotronen, som man ikke har offentliggjort informasjon om pr mai 2013, og 
de 2 øvrige behandlingsrommene med roterbart gantry ved anlegget, vil bli levert av ProNova 
Solutions. Et vesentlig prosjekt for selskapene er utvikling av et kompakt superledende roterbart 
proton gantry.  
 
ProNova Solutions arbeider med å utvikle aktiv behandlingsteknikk. 
 
7.4.12 Forskning og utvikling for utstyr og anlegg for partikkelterapi, et eksempel: 
For å illustrere aspekter ved den generelle forsknings og utviklingsaktivitet som foregår i 
partikkelterapi feltet, uten å ha plass eller anledning til å dekke hele dette feltet, kan man se 
nærmere på noen utvalgte utviklingsprosjekter hos Sumitomo Heavy Industries (SHI), og la disse 
representere den utvikling som foregår hos de fleste av de presenterte leverandørene. 
 
SHI har et Light Ion System program. Kjerne aktiviteten i dette programmet baserer seg på kunnskap 
fra drift av en superledende AVF (Azimuthally Varying Field) syklotron, ved National Superconducting 
Cyclotron Laboratory i East Lansing, Michigan, USA, siden 1989. Se tabell 7.4.12a med tekniske data 
for den superledende syklotron SHI arbeider med. Den syklotronen SHI ønsker å promotere er 
fortsatt under utviklingsstatus og er ikke et ferdig produkt for salg pr 2013. 
 

Tabell 7.4.12a: Oversikt over nøkkel parametere for den superledende 300 MeV/u syklotron som SHI arbeider med. 

Syklotrontype Superledende AVF* syklotron 

Ioner (q/A=1/2) H2
+
 (protoner i hydrogen), 

4
He

2+
 (helium), 

6
Li

3+ 
(litium), 

10
B

5+
 (bor) og 

12
C

6+ 
(karbon) 

Energi 300 MeV/u 

Magnetfelt 5,1 Tesla ved ekstraksjonsradius (utgang fra syklotronen). 

Magnet størrelse Ytre diameter 5,0 m, høyde 3,0 m 

Total vekt ~350 tonn 

Ekstraksjonsradius 1,05 m 

*AVF: varierende magnetfelt langs partikkelbanen. 

 

Man arbeider med akselerasjon av blant annet hydrogen (H2
+), helium (4He2+), litium (6Li3+), bor (10B5+) 

og karbon ioner (12C6+). Ved energien 300 MeV/u vil hydrogen (H2
+) ha maksimal rekkevidde 50,8 cm i 

vann og karbon ioner (12C6+) ha en maksimal rekkevidde 17,4 cm i vann. Se tabell 7.4.12b med 
oversikt over rekkevidde i vann for forskjellige ioner relevante for partikkelterapi, alle ved energien 
300 MeV per nukleon. Man noterer seg spesielt at ved 300 MeV/u, levert med syklotron, har karbon 
ioner en rekkevidde tilsvarende 17,4 cm i vann. 
 

Tabell 7.4.12b: Oversikt over rekkevidde i vann for ioner ved energi 300 MeV/u (energi per kjernepartikkel i ionet). 

Ion H2
+
 

4
He

2+
 

6
Li

3+ 10
B

5+ 12
C

6+ 

Rekkevidde i vann 50,8 cm 51,6 cm 34 cm 21 cm 17,4 cm 

 
SHI har videre et Heavy Ion System program. I dette programmet arbeider man med utvikling av en 
synkrotron, med kapasitet til å levere karbon ioner med energi 430 MeV/u. Injeksjons system med 
lineær akselerator leddet blir produsert av SHI i deres egen fabrikk. I tabell 7.4.12c kan man se nøkkel 
informasjon for den tung ione synkrotron som SHI arbeider med å utvikle. 
 

Tabell 7.4.12c: Oversikt over nøkkel parametere for den tung ione synkrotron som SHI arbeider med. 

Akselerator type Synkrotron 

Injeksjonsenergi 4 MeV/u 

Maksimalenergi 430 MeV/u 

Stråleintensitet 2x10
9
 PPP (partikler per puls) 
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Synkrotron omkrets 63 m 

Synkrotron diameter 20 m 

Maksimalt magnetfelt 1,5 tesla 

 
Teknologi og erfaring fra NIRS og HIMAC, Chiba, vil være tilgjengelig for SHI i utviklingen av 
stråleterapi med tyngre ioner. Man kan også velge et kombinasjons system som kan levere både 
tyngre ioner (som karbon) og protoner i det produkt SHI her utvikler. 
SHI har utarbeidet layout eksempler for typiske anlegg i 4 kategorier, disse er vist i tabell 7.4.12d 
sammen med de ytre mål for hvert anlegg, detaljtegninger med oversikt over rominndeling har 
planleggingsgruppen mottatt tidligere.  
Skillet mellom protoner, lette ioner og tunge ioner er i denne sammenhengen et teknologi skille, eller 
et energi skille, med en overgang fra proton system, med en 230 MeV syklotron, til lette ioner med 
en superledende 300 MeV/u syklotron, og videre fra lette ioner til tunge ioner, med en 430 MeV/u 
synkrotron, ikke en definisjon som tar utgangspunkt i hvilemassen til de forskjellige ioner. Når det 
gjelder anleggets størrelse, gjelder tallene kun det areal som omslutter de nødvendige maskiner og 
elementer for partikkel akselerasjon, og videre strålelinjer, kontrollrom og behandlingsrom. Alle de 4 
eksemplene oppgitt i tabell 7.4.12d har som utgangspunkt et senter med 3 behandlingsrom med 
360° roterbart gantry og 2 behandlingsrom med stasjonær strålelinje, totalt 5 rom med stråle tilgang. 
Arealer for pasient områder (venterom, resepsjon, undersøkelsesrom, anestesi, omkledning), 
kontorarealer og arealer for diagnostiske funksjoner (CT, MR og PET-CT), kommer i tillegg til tallene i 
siste kolonne i tabell 7.4.12d. 
 

Tabell 7.4.12d: Oversikt over noen kategorier anlegg for partikkelterapi, samt de ytre mål, tall fra SHI. 

Anleggstype: Akselerator: Anleggets størrelse: (bredde x lengde) 

Proton 230 MeV syklotron 30 m x 60 m 

Lett ione 300 MeV/u superledende syklotron 30 m x 62 m 

Proton + Lett ione 230 MeV syklotron + 300 MeV/u superledende syklotron 40 m x 75 m 

Proton + Tung ione 230 MeV syklotron + 430 MeV/u synkrotron 90 m x 45 m 

 
 
SHI har utarbeidet layout eksempler for typiske anlegg i 4 kategorier, disse er vist i tabell 7.4.12d 
sammen med de ytre mål for hvert anlegg, detaljtegninger med oversikt over rominndeling har 
planleggingsgruppen mottatt tidligere.  
Skillet mellom protoner, lette ioner og tunge ioner er i denne sammenhengen et teknologi skille, eller 
et energi skille, med en overgang fra proton system, med en 230 MeV syklotron, til lette ioner med 
en superledende 300 MeV/u syklotron, og videre fra lette ioner til tunge ioner, med en 430 MeV/u 
synkrotron, ikke en definisjon som tar utgangspunkt i hvilemassen til de forskjellige ioner. Når det 
gjelder anleggets størrelse, gjelder tallene kun det areal som omslutter de nødvendige maskiner og 
elementer for partikkel akselerasjon, og videre strålelinjer, kontrollrom og behandlingsrom. Alle de 4 
eksemplene oppgitt i tabell 7.4.12d har som utgangspunkt et senter med 3 behandlingsrom med 
360° roterbart gantry og 2 behandlingsrom med stasjonær strålelinje, totalt 5 rom med stråle tilgang. 
Arealer for pasient områder (venterom, resepsjon, undersøkelsesrom, anestesi, omkledning), 
kontorarealer og arealer for diagnostiske funksjoner (CT, MR og PET-CT), kommer i tillegg til tallene i 
siste kolonne i tabell 7.4.12d. 
 

Tabell 7.4.12d: Oversikt over noen kategorier anlegg for partikkelterapi, samt de ytre mål, tall fra SHI. 

Anleggstype: Akselerator: Anleggets størrelse: (bredde x 

lengde) 

Proton 230 MeV syklotron 30 m x 60 m 

Lett ione 300 MeV/u superledende syklotron 30 m x 62 m 

Proton + Lett ione 
230 MeV syklotron + 300 MeV/u superledende 

syklotron 
40 m x 75 m 

Proton + Tung 

ione 

230 MeV syklotron + 430 MeV/u synkrotron 
90 m x 45 m 



136 
 

Vedlegg 8.1 Erfaringstall fra andre byggeprosjekt og rapporter 
 

 

Under følger en kort beskrivelse av noen av de byggeprosjektene vi har innhentet erfarings- 
og planleggingstall fra. Dette gjelder fortrinnsvis prosjekter i Danmark og Sverige. Videre har  
vi søkt å finne erfaringsgrunnlag i litteraturen forøvrig. 

Planlagte partikkelsentre i Danmark 
I 2011 besluttet regjeringen i Danmark å etablere et anlegg for partikkelterapi. Universitets-
sykehuset i Aarhus, samt Rigshospitalet i København var søkere, og i desember i fjor ble det 
vedtatt at Universitetssykehuset i Aarhus skal etablere et nasjonalt senter for partikkel-
terapi. 
 
Prosjektet i Aarhus er delt i to faser. Første fase omfatter 2 behandlingsrom (med gantry), 
mens det er mulighet for å etablere et tredje behandlingsrom (med gantry) i neste fase.  
For planlegging av pasientbehandling vises det til bruk av eksisterende diagnostiske 
fasiliteter (CT/MR/PET) ved sykehuset. For posisjonering av pasient og verifisering av tumor 
er det for fase 1 planlagt med 1 CT for hvert behandlingsrom.  For det tredje rommet antas 
det at MR-teknologi vil være det mest aktuelle. Hovedbygget har et 4 etasjers kontorbygg i 
tilknytning til behandlingsarealene, som skal benyttes til pasientmottak, samt fasiliteter for 
personell og forskning. I tillegg etableres det et forskningslaboratorium. Det er ikke tatt med 
avskrivninger og kapitalkostnad i Aarhus sine beregninger av driftskostnadene. Videre 
planlegger man at driften første året er estimert til 1/3 av full kapasitet, da det vil ta tid å 
starte opp et slikt behandlingstilbud. 
 
Kostnadsestimatet for fase 1 ved Rigshospitalet i København omfatter også to behandlings-
rom med pasientfasiliteter og forskning integrert, men ved Rigshospitalet har man også lagt 
inn kostnader til et større forskningssenter som er tilknyttet senteret. Ellers er sentrene 
planlagt relativt likt. 
 

Skandionkliniken: 

Skandionkliniken i Sverige er allerede under oppføring, og her har vi fått nylig oppdaterte 
kostnadsopplysninger fra byggeprosjektet. Kostnadsestimatene baserer seg også her på 
etablering av to behandlingsrom, men man bygger bunkers for tre rom. Det vil si at det kun 
er utstyrskostnaden som ikke er estimert for det tredje behandlingsrommet. Det vurderes 
om også den skal inkluderes nå i oppføringsfasen, da installasjon senere vil stenge anlegget i 
en periode på flere uker.    
 

Artikkel fra Radiotherapy and Ocology: 

I en artikkel fra Radiotherapy and Oncology i 201028 har man gjennomført en 
kostnadsanalyse av stråleterapi for å se på forskjellene mellom henholdsvis stråling ved hjelp 
av karbon, protoner og fotoner. I analysene tar man utgangspunkt i et anlegg med tre 
behandlingsrom, hvorav to er med gantry. Det tredje rommet i et kombinert anlegg er et 
rom med såkalt «fixed beam», mens for protonanlegget har det tredje rommet en 
«horizontal beam». 

                                                 
28

 Artikkelen: “How costly is particle therapy? Cost analysis of external beam radiotherapy with carbon-ions, protons and photons” hentet  

   fra Radiotherapy and Oncology i 2010 
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Oversiktstabeller 

Tabellene under viser en oversikt over investerings- og driftskostnadene knyttet til 
erfaringsgrunnlaget fra Aarhus og København, Skandionkliniken og tidligere nevnte  
artikkel fra 2010. Alle kostnadene er forsøkt omregnet til norsk kostnadsnivå, basert på  
de forutsetninger som er angitt i notene under, og erfaringstallene er noenlunde 
sammenlignbare størrelser. Det er likevel vesentlig usikkerhet knyttet til dem, da sentrene  
er under planlegging/etablering. Videre er det noe usikkert hva de enkelte prosjektene har 
lagt inn av utstyrsvalg, finanskostnader under byggeperioden osv.  
 

Investeringskostnader for  
et protonanlegg (alt. 1) 

Aarhus 
2 

rom
29

 

København 
2 rom

30
 

 

Skandionkliniken 
2 rom

31
 

Aarhus 
3 

rom
32

 

Artikkel 
3 rom

33
 

   

Alle tall i mill. NOK inkl. mva
34

:         

Bygg
35

 459 594 507 459 293    
Utstyr

36
 672 636 632 778 801    

Forskningssenter - 468 - - -    
Pasienthotell - - 217 - -    

Total kostnad pr. prosjekt  1 131 1 699 1 356 1 237 1 094    

Total kostnad (eksl. hotell og forskn. senter) 1 131 1 231 1 139 1 237 1 094    

 

Investeringskostnader for  
et kombinert anlegg (alt. 2) 

Forskningsartikkel 
3 rom 

   

Alle tall i mill. NOK inkl. mva:     

Bygg 431    
Utstyr 1 167    
Forskningssenter -    
Pasienthotell -    

Total kostnad pr. prosjekt 1 598    

Total kostnad (eksl. hotell og forskn. senter) 1 598    

 

 

 

 

                                                 
29 

Tallene er hentet fra rapporten The Danish National Center for Particle Radiotherapy 2012. Pris- og lønnsjustert med 4 % for to år,  
   siden estimatene er oppgitt i 2010 priser.   
30 Tallene er hentet fra rapporten Proposal for a Proton Therapy Center at Rigshospitalet 2011. Pris- og lønnsjustert med 4% for to år,  
   siden estimatene er oppgitt i 2010 priser   
31

 Total kostnadsramme er i e-post fra Skandionkliniken oppgitt til 1,5 mrd SEK, hvorav bygg utgjør 765 mill SEK og fordelt på følgende  

   områder: strålingsdel  40 %, klinikk 25 %, pasienthotell med 86 rom 30 % og parkering med 5 % 
32 Tallene er hentet fra rapport angitt i fotnote 1, og pris- og lønnsjustert på samme måte. Ekstra behandlingsrom er angitt til 75 mill DKK  
   i 2010 priser. Det antas at merkostnaden kun er knyttet til utstyr og ikke bygg. 

Tallene er hentet fra artikkelen som er nevnt i noten over. Tallene er pris- og lønnsjustert med 4 % for tre år, siden estimatene i artikkelen    
er  oppgitt I 2009 priser. 

34 Alle tall er oppgitt i 2012 NOK, korrigert for valutakursen det året de er beregnet, dvs. DKK 104,6; SEK 86 og EURO 8. Alle tall er også 
tillagt  
norsk mva. på 25 % 
35 Byggekostnadene for alle erfaringstall er økt med 10 %, grunnet generelt høyere kostnadsnivå i Norge. 
36 Utstyrsprisen vil være internasjonalt priset og justeres derfor ikke ift. norsk kostnadsnivå. Den er imidlertid svært avhengig av stålprisen,  
   som kan variere mye. 
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Driftskostnader for  
et protonanlegg (alt. 1) 

Aarhus  
2 rom 

København 
2 rom 

Skandionkliniken 
2 rom 

Aarhus 
3 rom

37
 

Forskn.art. 
3 rom 

Alle tall i mill. NOK:      
Personalkostnader  34 46  47 57 
Service og vedlikehold

38
 34 17  47 70 

Andre driftskostnader (inkl. energi) 16 17  22 - 

Sum driftskostnader
 
 84 80 Ikke tilgjengelig 116 128 

 

Driftskostnader for  
et kombinert anlegg (alt. 2) 

Forskn.art. 
3 rom 

Alle tall i mill. NOK:  
Personalkostnader  57 
Service og vedlikehold

39
 132 

  

Sum driftskostnader
 
 189 

 

MedAustron – et kombinert anlegg under oppføring 
Østerrike er i ferd med å etablere et kombinert anlegg i Wiener Neustadt like utenfor Wien. 
Dette anlegget er under oppføring og vil få 3 behandlingsrom hvorav ett rom har gantry for 
protonbehandling, mens de to andre rommene har en fixed beam løsning. I tillegg bygger de 
også et forskningsrom.  
 
Investeringene i anlegget er på ca. 2 milliarder norske kroner40. Dette anlegget bygges 
imidlertid opp av MedAustron selv i samarbeid med CERN og mange mindre selskaper. 
På grunn av dette tilkommer det driftskostnader over noen år knyttet til bl.a. personell 
under planlegging og oppføring av anlegget. Disse kostnadene kommer i tillegg til 
investeringssummen som er oppgitt over.   
 

  

                                                 
37

 Ekstra driftskostnader for 3 behandlingsrom er totalt oppgitt til 28 mill. DKK i 2010 priser. Disse er så fordelt andelsmessig mellom  

     de ulike kostnadspostene på lik linje som ved 2 behandlingsrom 
38

 Inneholder også andre driftskostnader for de estimatene som er angitt i alternativet hentet fra artikkel 
39

 Inkluderer også andre driftskostnader 
40

 Investeringen er oppgitt til 200 mill Euro jfr. http://www.medaustron.at/. Alle tall er omregnet og oppgitt i 2012 NOK, korrigert for 

valutakursen det året de er beregnet – 1 EURO = 8 NOK. Alle tall er også tillagt norsk mva. på 25 % 

http://www.medaustron.at/
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Vedlegg 8.2.  Grunnlag for kostnadsberegninger 
 

 

Under følger en kort beskrivelse av grunnlaget for de kostnadsberegningene som er gjort.  
 
Investering i bygg og anlegg 
Når det gjelder kostnadsberegningene knyttet til bygg og anlegg, er det tatt utgangspunkt  
i de skisserte alternativene i kap. 7 når det gjelder areal for behandlingsanlegg. Følgende 
størrelser er benyttet ved de ulike alternativene: 

Størrelse på 
behandlings- 
anlegg  
 

Proton (alt. 1a) Proton (alt. 1b) 
Regionale ett-roms 

anlegg* 

Kombinert (alt. 2a) 

Bredde 30 19 63 
Lengde 80 21 78 
Høyde 20 20 20 

* Størrelsen gjelder pr. regionale ettroms anlegg. For det anlegget som får to behandlingsrom vil det ikke være 

behov for å doble størrelsen av et ett-roms anlegg, da man får visse stordriftsfordeler av to behandlingsrom i 
samme bygg. 
 
I kostnadsberegningene er det lagt til grunn at 40 % av anleggene blir lagt under bakkenivå. 
 
Når det gjelder behandlingsanlegget er det store mengder med tungbetong som medgår  
på grunn av strenge krav til skjerming. Videre er det også store krav knyttet til andre 
bygningsmessige installasjoner.    
 
I tillegg til behandlingsarealene som er beskrevet ovenfor er det behov for følgende kontor- 
og støttearealer i tillegg jfr. romprogrammet i vedlegg 8.3: 

Størrelse på kontor 
og støttearealer for 
ulike alternativer  
 

Proton (alt. 1a) Proton (alt. 1b) 
Regionale ett-roms 

anlegg* 

Kombinert (alt. 2a) 

    
Arealer 5 950 1 750 6 200 
    

* Størrelsen gjelder pr. regionale ettroms anlegg. For det anlegget som får to behandlingsrom vil det ikke være 
behov for å doble størrelsen av et ett-roms anlegg, da man får visse stordriftsfordeler av to behandlingsrom i 
samme bygg. 
 
Følgende satser og forholdstall er for øvrig brukt i forbindelse med utregningene: 
 
- Pris pr kvadratmeter: 
For behandlingsanlegget er det ikke lagt til grunn en standard kvadratmeterpris. 
Beregningene baserer seg på ulike volumer og pris på ulik type betong og bygningsmessige 
installasjoner. 
 
For alle kontor- og støttearealer og pasienthotellet er det benyttet en sats på kr 50 000,- inkl. 
mva. pr. kvadratmeter. 
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- Brutto-netto faktor: 
I romprogrammet fremgår det hva slags faktor som er benyttet med tanke på arealer som 
ikke inngår direkte i romprogrammet, dvs. arealer som wc, ganger mm.  
 
Investering i utstyr 
Når det gjelder kostnadsestimatene for utstyr baserer disse seg på erfaringstallene som er 
vist i vedlegg 8.1, samt den informasjon som er innhentet fra ulike leverandører.  
 
I en anbudsprosess vil man selvsagt få et bedre estimat på hva utstyret vil koste.  
Utstyrsprisene er imidlertid internasjonalt priset, og således er det rimelig grunn til å tro  
at usikkerheten ikke er for stor med tanke på de kostnadsberegningene som er gjort.  
Usikkerheten knytter seg mer til teknologisk utvikling innenfor partikkelterapi, og hva dette 
vil føre til når det gjelder utstyrspriser. 
 
Driftskostnader 
Kostnadsberegningene knyttet til drift av anleggene baserer seg også på erfaringstallene 
som er vist i vedlegg 8.1, samt den informasjon som er innhentet fra ulike leverandører.  
I tillegg er det utarbeidet forslag på bemanningsplaner (vedlegg 8.3), som baserer seg både 
på de tidligere nevnte erfaringstall og norske erfaringer med stråleterapi forøvrig. Det er 
størst usikkerhet knyttet til servicekostnader. Dette skyldes noe divergerende opplysninger 
fra de ulike leverandørene. 
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Vedlegg 8.3.  Romprogram 
Netto areal 1a) Stort nasjonalt 

protonanlegg 
Alt 2a) Stort nasjonalt 
kombinert anlegg 
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Bygningsdrift             

Lagerareal teknisk utstyr 1 20 20 1 20 20 

Kontor 1 15 15 1 15 15 

Delsum     35     35 

       

Drift av partikkelanlegg             

Kontorer teknisk drift anlegg 2 10 20 2 10 20 

Landskap samme 1 24 24 1 30 30 

Verksted grovt 1 50 50 1 50 50 

Verksted fint 1 50 50 1 50 50 

Lagerareal utstyr 1 100 100 1 100 100 

Pauserom/møterom 1 20 20 1 20 20 

Verksted kompensatorer 1 200 200 1 200 200 

Delsum     464     470 

       

Behandlingsrom med kontorer             

Ct/fiksering 2 100 200 2 100 200 

MR 1 150 150 1 150 150 

Pet 1 150 150 1 150 150 

Anestesi 1 20 20 1 20 20 

Oppvåkning 1 20 20 1 40 40 

Møterom 1 2 15 30 2 15 30 

Møterom 2 1 20 20 1 20 20 

Undervisningsrom 1 40 40 1 40 40 

Auditorium 1 100 100 1 100 100 

Undersøkelsesrom 6 15 90 6 15 90 

Samtalerom 2 15 30 2 15 30 

Doseplan 1 60 60 2 60 120 
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Kontrollrom 4 15 60 4 15 60 

Kontorer enkle 30 10 300 30 10 300 

Kontor landskap 3 36 108 3 36 108 

Lagerrom 3 20 60 3 20 60 

Medisinrom 1 10 10 1 10 10 

Forsyningsrom varer inn 1 15 15 2 15 30 

Renholdsrom 2 5 10 2 5 10 

Moppevaskeri 1 30 30 1 30 30 

Lager rekvisita 1 10 10 1 10 10 

Kontor service 1 10 10 1 10 10 

Søppelrom 1 30 30 1 30 30 

Spiserom 1 80 80 1 80 80 

Garderobe 2 50 100 2 50 100 

Delsum     1733     1828 

       

Pasientrelatert       

Resepsjon 1 40 40 1 40 40 

Omkledningsrom/fikseringsrom 6 15 90 6 15 90 

Venteareal 1 200 200 1 200 200 

Lekerom 1 25 25 1 25 25 

Stillerom 1 15 15 1 15 15 

Delsum     370     370 

              

Forskningsareal 1 100 100 1 100 100 

              

Delsum eks hotell     2702 1 100 2803 

Brutto netto faktor     2,2     2,2 

Brutto areal     5 944         6 167  
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Hotellfasiliteter             

Enkle rom med bad 42 21 882 42 21 882 

Doble rom med bad 20 25 500 20 25 500 

Familierom 8 30 240 8 30 240 

Fellesrom 2 25 50 2 25 50 

Kjøkken 1 60 60 1 60 60 

Spiseareal 1 150 150 1 150 150 

Lekeareal/multirom 1 25 25 1 25 25 

Lagerrom varer inn 2 15 30 2 15 30 

Kjølt lager 2 15 30 2 15 30 

Lagerrom  avfall 2 15 30 2 15 30 

Back office 1 15 15 1 15 15 

Kontor 2 12 24 2 12 24 

      2 036                   2 036  

Faktor     2     2 

Sum areal hotell     4 072                   4 072  
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Vedlegg 8.4 Bemanningsplaner 
Forslag til bemanningsplan for alternativ 1a) Ett stort protonanlegg 

   
Personell kategori Antall 

ansatte 
Kommentar 

Stråleterapeut/radiograf 2 CT 

Stråleterapeut/radiograf 2 MR 

Stråleterapeut/radiograf/bioingeniør 2 PET-CT 

Medisinsk sjeffysiker 1 Leder medisinsk fysikk 

Medisinske fysikere 6 Daglig kvalitetssikring, rutine kvalitetskontroll, pasient 
spesifikk kvalitetssikring 

Doseplanleggere 5 Doseplanlegging, 1 doseplan arbeidsstasjon pr 
doseplanlegger 

Sjefstråleterapeut 1 Leder stråleterapeuter og doseplanlegging 

Stråleterapeuter 30 Strålebehandling 

Finmekaniker 2 Tillaging av feltkompensatorer for pasienter 

Medisinsk leder  1   

Onkologer 7 16-20 pasienter i behandling pr onkolog 

Kreftsykepleiere 7 16-20 pasienter i behandling pr kreftsykepleier 

Helsefagarbeidere 3 Generell støttefunksjon og sykepleie 

Data administrasjon for onkologiske pasienter 3 Forskningsmedarbeidere som organiserer data innsamling 
og organiserer pasient protokoller 

Helsesekretærer 3 Resepsjon og timebestilling 

Totalt antall ansatte ved anlegg for 
protonterapi 

67   

   
Regionalt ansatt personell tilknyttet 
virksomheten med protonterapi: 

Antall 
ansatte 

Kommentar 

Stråleterapeuter og doseplanleggere 8 2 pr helseregion 

Onkologer  4 1 pr helseregion 

Medisinske fysikere  4 1 pr helseregion 

Totalt antall regionalt ansatte 
tilknyttet virksomheten 

16   
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Forslag til alternativ 1b) Mindre regionale anlegg 

      1-rom 2-rom   

Medisinske fysikere 4 5 Daglig kvalitetssikring, rutine 
kvalitetskontroll, pasientspesifikk 
kvalitetssikring og ledelse av 
doseplanlegging 

Stråleterapeut/doseplanleggere 2 2 Doseplanlegging, 1 doseplan 
arbeidsstasjon pr doseplanlegger 

Stråleterapeuter 10 15 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 2 Resepsjon og timebestilling 

Finmekaniker 2 2 Tillaging av feltkompensatorer for 
pasienter 

Ingeniør (lokal) 3 1   

Sum lokalt ansatte  30 41   

Totalt antall for alt 1b) 101  
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Forslag til bemanning av alternativ 2a) et kombinasjonsanlegg  

Personell kategori Antall ansatte Kommentar 

Stråleterapeut/radiograf 2 CT 

Stråleterapeut/radiograf 2 MR 

Stråleterapeut/radiograf/bioingeniør 2 PET-CT 

Medisinsk sjeffysiker 1 Leder medisinsk fysikk og ingeniørstab 

Medisinske fysikere 10 Daglig kvalitetssikring, rutine kvalitetskontroll, 
pasient spesifikk kvalitetssikring, arbeid med 
andre ioner enn protoner, forskning og utvikling 

Ingeniører 5 Arbeid med strålelinjer, magneter, kjøling, 
optikk, infrastruktur for forskning og utvikling 

Finmekaniker 2 Tillaging av feltkompensatorer for pasienter 

Doseplanleggere 5 Doseplanlegging, 1 doseplan arbeidsstasjon pr 
doseplanlegger 

Sjefstråleterapeut 1 Leder stråleterapeuter og doseplanlegging 

Stråleterapeuter 30 Strålebehandling 

Medisinsk leder  1   

Onkologer 7 16-20 pasienter i behandling pr onkolog 

Kreftsykepleiere 7 16-20 pasienter i behandling pr kreftsykepleier 

Helsefagarbeider 3 Generell støttefunksjon og sykepleie 

Data administrasjon for onkologiske 
pasienter 

3 Forskningsmedarbeidere som organiserer data 
innsamling og organiserer pasient protokoller 

Helse sekretærer 3 Resepsjon og timebestilling 

Totalt antall ansatte ved 
kombinasjonsanlegg 

76   

   

Regionalt ansatt personell 
tilknyttet virksomheten med 
partikkelterapi: 

Antall ansatte Kommentar 

Stråleterapeuter og doseplanleggere 8 2 pr helseregion 

Onkologer  4 1 pr helseregion 

Medisinske fysikere  4 1 pr helseregion 

Totalt antall regionalt ansatte 
tilknyttet virksomheten 

16   

 


