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Melding fra Helse Vest om interesse for etablering av et nasjonalt senter for
partikkelterapi i tilknytning til Haukeland universitetssjukehus (HUS).
Nasjonalt samarbeid for å utnytte partikkelterapiens muligheter
Helse Vest, HUS og Universitetet i Bergen (UiB) vil gjerne legge til rette for et nasjonalt samarbeid om
partikkelterapi. Visjonen er at partikkelterapiens muligheter for å redusere langtidsbivirkninger og
helbrede flere kreftpasienter kan utnyttes ved:
- nasjonal kompetanseoppbygging om partikkelterapi i alle helseregioner
- lik tilgang til partikkelterapi uavhengig av bosted
- at mest mulig av planlegging og oppfølging skjer regionalt
- at alle helseregioner deltar aktivt i oppfølgingsstudiene vedrørende partikkelterapi
Nasjonal satsing og regionalt samarbeid
Helse Bergen har lang tradisjon i å samarbeide med andre helseforetak både regionalt, flerregionalt
og nasjonalt. I Helse Bergen er det en klar strategi om desentralisering av virksomhet som ikke
behøver å ligge til et universitetssykehus. En regionalisert modell for doseplanlegging og oppfølging
av kreftpasienter både før og etter partikkelbehandling er derfor helt i tråd med Helse Bergens
strategiske tenkning. Helse Bergen har aktivt deltatt og ledet nasjonale faggrupper innen
kreftbehandling, og vil gjøre aktiv bruk av en nasjonal faglig referansegruppe for partikkelterapi når
et nasjonalt senter for den type behandling etableres.
All nødvendig kompetanse samlet på ett sted
HUS og UiB har i fellesskap rammebetingelser, infrastruktur, spisskompetanse og kapasitet innenfor
alle de områder som kreves for å gi fullverdig støtte til et nasjonalt senter for partikkelterapi. Dette
er kompakt lokalisert på et avgrenset område der sykehuset vil bli i all overskuelig fremtid, og som
ligger i umiddelbar nærhet til tomten der partikkelanlegget kan bygges. I tilfelle driftsproblem med
partikler, er nødvendig foton-backup på stedet. Store basalforskningsmiljøer innenfor medisinske
basalfag og translasjonsforskning er i Bygg for Biologiske Basalfag på samme område.

1. Infrastruktur og støttefunksjoner
Om Haukeland universitetssykehus
Helse Bergen har ca. 12.000 ansatte fordelt på 115 ulike yrkesgrupper. Hvert år behandles ca.
600.000 pasienter, og budsjettet for 2013 er på 9,2 milliarder kroner. Organisasjonen har en
størrelse og allsidighet (landets mest komplette universitetssykehus innenfor ett fysisk område) som
gjør at den fullt ut vil kunne gi alle støttefunksjoner et anlegg for partikkelterapi trenger.
Helse Bergen har hatt en stabil økonomi gjennom 4 år med et økonomisk resultat i tråd med eller
bedre enn budsjett. Dette gjenspeiler seg blant annet i det handlingsrommet som dette har gitt til å
investere i nye bygg og nytt medisinsk-teknisk utstyr. Helse Bergen har en langsiktig utviklingsplan
fram til 2025, med et ambisiøst, men realistisk investeringsprogram. Alle byggetiltakene i
utviklingsplanen har hittil blitt levert til rett tid og til budsjett. Budsjettbalanse gir også handlingsrom
til å ha en klar strategisk satsing på andre områder. I 2012 ble det vedtatt en langsiktig strategiplan
for foretaket som har i seg en rekke satsingsområder og tiltak som har direkte relevans for
partikkelterapi, blant annet er kreft og høyspesialisert intervensjon uttalte satsingsområder de neste
5 årene. Videre er det et mål at 5 % av driftsbudsjettet skal gå til forskning og innovasjon innen 2016,
noe som innebærer et betydelig løft. HUS har en rekke regionale, flerregionale og nasjonale
behandlingstjenester. Av særlig relevans for kreftbehandling nevnes; Flerregional
behandlingstjeneste for kirurgi ved beinsarkom; Nasjonale behandlingstjenester for strålekniv, for
vestibularisschwannomer og for episkleral brachyterapi. I tillegg har HUS regionalt kompetansesenter
for arvelig kreft.
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HUS har også svært gode kliniske støttefunksjoner knyttet til laboratorier, radiologi (inkludert
PET/CT) og anestesi. Samlet gir dette rammebetingelser som gjør at HUS vil være i stand til å
håndtere etablering av et nasjonalt senter for partikkelterapi og de utfordringer et slikt prosjekt
eventuelt vil medføre.
Bakgrunn og historikk - Stråleterapimiljøet i Bergen
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Moderne stråleterapi startet i Bergen i 1943 med klinisk bruk av Høyvoltanlegget (en van de Graff maskin) som
ga millionvolt fotonbestråling. Radiumhospitalet fikk tilsvarende maskin i 1952.
To felt daglig - på 1970 tallet var det vanlig å gi dypere svulster behandling med et alternerende felt mot
pasienten forfra og bakfra hver annen dag. Dette ga økt normalvevsskade. Kreftavdelingen ved HUS var første
avdeling som sluttet med dette i 1976.
Isosentrisk bestråling. Som første avdeling i Norge definerte man tumorområdet som fokus, og brukte fra
samme tid isosentrisk teknikk som medførte at man måtte legge mer vekt på svulstens form. En begynte derfor
samtidig å spesialstøpe blokker for å skjerme områder som ikke trengte stråling, og disse var bedre enn de
standard blyblokkene som da var i bruk.
Conformal stråling. Skreddersydd behandling ble først introdusert i Bergen. I 1979 fikk avdelingen en dedisert
CT for doseplanlegging, dermed ble det laget flere snitt gjennom tumorområdet for å bestråle målvolumet med
så små marginer som mulig. Samtidig ble de første elektroniske doseplanleggingssystemene tatt i bruk før
dette var vanlig ellers i landet. Gjennom deltagelse i et EU prosjekt - et Concerted action program "Dynarad", la
man grunnlaget for generell bruk av conformal stråling ved samarbeid bl.a. med Karolinska Institutet,
Stockholm og Institute Curie, Paris.
Ved Memorial Sloan Kettering Hospital, N.Y. fikk HUS i 1995 spesiell innføring i intensitetsmodulert stråling
(IMRT) og tok dette i bruk som første avdeling i Norge. IMRT regnes i dag som basis i kurativ kreftbehandling.
I tillegg til bruk av flere felt som ved conformal stråling, ble det da gitt ulik dose innen samme felt.
Fra 2009 var HUS de første som tok i bruk de mest moderne strålebehandlingsteknikker; volumetrisk modulert
bue terapi (VMAT, Arc Therapy). Strålemaskiner ved HUS har innebygget CT kapasitet (Cone beam CT) slik at
man daglig kan kontrollere presisjonen for strålingen. Maskinene kan også kompensere for organbevegelser
med såkalt "gating" teknikk, det vil si at strålingen bare gis i visse pustefaser etc. I år får 500 pasienter VMAT
behandling i Bergen, en teknikk som nå skal innføres, men enda ikke er fast rutine ved andre stråleterapiavdelinger i Norge. En fordel med denne presisjonsstrålingen er at f.eks. prostatapasienter nå får en dose nær
80 Gy gitt på 5 uker mens dette andre steder må gis på 7,5 uker med andre teknikker. Samtidig viser forskning
ved HUS at bivirkningene er mindre enn ved f.eks. IMRT.
HUS har en historie over flere tiår med et fagmiljø der man har vært først ute med å ta i bruk teknikker som
bedrer forholdet mellom stråledose til svulst og omgivende normalvev, og der miljøet er kompetent til å bringe
denne utvikling videre.

Nytt barnesykehus- BUSP
Partikkelbehandling er særlig viktig for barn og ungdom. Barn og unge er et satsingsområde for HUS,
og et nytt barnesykehus og Barnas energisenter er under oppføring i umiddelbar nærhet til tomten
som er utpekt til partikkelanlegg. Første trinn i utbyggingen står ferdig i 2016. Dette vil gi et betydelig
løft for barn/unge og deres pårørende som må være på sykehus for partikkelbehandling, og det vil
understøtte håndteringen av barn som trenger medisinsk tilsyn i løpet av behandlingsperioden.
Kontor for klinisk kreftforskning
Det er i dag god klinisk infrastruktur med forskningssykepleiere og datamanagere for registrering og
kvalitetssikring av strikte rutiner for gjennomføring av protokollerte pasientbehandlinger. Dette vil
man benytte i randomiserte kliniske studier og et nasjonalt og nordisk nettverk for å øke kunnskap
om virkningsmekanismer for effekt, men også for å vinne ny kunnskap om grunnlaget for bivirkninger
og hvordan disse kan reduseres til et minimum.

2. Kompetansemiljø
Det er betydelig interesse på utdannings- og forskningssiden for etablering av partikkelterapi i
Bergen gjennom et godt samarbeid med Universitet i Bergen (UiB) og andre utdannings- og
forskningsinstitusjoner, samt god støtte i forskningsfinansieringsmiljøene i Bergen. Bergen
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Medisinske Forskningsstiftelse vil understøtte etablering av et nasjonalt senter for partikkelterapi
lokalisert til Bergen.
Klinisk stråleforskning
Ved HUS har man konsentrert den kliniske forskningen om stråleterapi til bestemte kreftformer. Man
var først i Skandinavia og blant de første internasjonalt, som benyttet stråling for å gjøre inoperabel
endetarmskreft tilgjengelig for operativ behandling samt å innføre preoperativ stråling ved
endetarmskreft. Videre har man i stor utstrekning benyttet stråling som kurativ behandling av
prostatakreft, 10 år før resten av Norge ga tilsvarende behandling som rutinebehandling. Man har
videre fulgt den pasientnære faglige utvikling særlig tett med aktiv deltagelse i Radiotherapy
Cooperative Group, EORTC 1 , ESTRO 2 og ASTRO 3. Ledelsen ved HUS har prioritert strålemaskiner
med høy teknisk standard slik at man har kunnet tilby en behandling som ligger i forkant av den
internasjonale utviklingen til alle pasienter. Rutinebehandling har derfor oftest vært bedre enn ved
andre stråleterapiavdelinger i Norge. Fire av overlegene ved Kreftbehandlingen er professorer, og det
er en rekke postdoktorer og stipendiater knyttet til avdelingen.
Klinisk strålefysikk
Ved HUS er det ca. 25 medisinske fysikere med kompetanse innenfor diagnostikk (MRI, CT, PET-CT,
UL), stråleterapi (lineærakseleratorer, strålekniv og radioaktive kilder) og nukleærmedisin (PET
syklotron). Gruppens hovedfokus er å sørge for optimal bruk av avanserte metoder og utstyr til sikker
pasientbehandling og -avbildning. Dette omfatter også ansvar for operasjon og service av en
syklotron for isotopproduksjon for legemiddeltilvirkning ved senter for Nukleærmedisin/PET.
Forskning og utvikling er en naturlig del av arbeidet i implementering av nye behandlingsmetoder og
avbildningsteknikker. I tillegg til kjerneaktiviteten blir det utført egne forskningsprosjekter på
mastergradsnivå, doktorgradsnivå og postdoc-nivå i samarbeid med Universitetet i Bergen og NTNU,
samt med internasjonalt ledende forskningsgrupper i Danmark, Nederland, Tyskland og Italia. Som
teknisk ekspertise er det viktig for den kliniske behandling og forskning at staben inkluderer aktive
forskere på professor og postdoc nivå.
Imaging
Eksakt avgrensning av tumors utbredelse er en forutsetning for å kunne utnytte partikkelterapi fullt
ut. Ved HUS benyttes alle moderne avbildningsmetoder, som MRI, ultralyd og PET-CT i doseplanleggingen av stråleterapipasienter. Videre har HUS sammen med UiB etablert forskningsklyngen
MedViz som arbeider med utviklingen av nye visualiserings- og avbildningsmetoder, og som vil bli
avgjørende for bildeveiledet partikkelterapi. Individualisert partikkelterapi vil nyttiggjøre seg
kunnskap om kvantitativ, funksjonell, multimodal avbildning som er sentrale forskningsområder for
MedViz. Ved HUS er det i tillegg en egen syklotron for produksjon av en rekke ulike isotoper til PETscanning. Det åpner for forskning på nyere molekylære markører som biologisk karakteriser vevet,
f.eks. i områder med lav oksygenmetning og lav pH. Slike markører kan identifisere de som har nytte
av karbonionestråling. Dette er markørmolekyler som i dag ikke er kommersielt tilgjengelige, men
som kan fremstilles lokalt og etter godkjenning brukes både eksperimentelt og til klinisk bruk. Ved
UiB/HUS har man nå spesialutstyr for prekliniske studier i forsøksdyr som dyre-PET-CT, dyre- MR og
spesialutstyr for optisk «imaging» av forsøksdyr. En har derfor i dag på plass alle de støttefunksjoner
som trengs for pasientbehandling og behandlingsnær forskning på dette området.
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European Organisation for Research and Treatment of Cancer, European Society for Therapeutic Radiation Oncology
American Society for Therapeutic Radiation Oncology
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Klinisk translasjonsforskning – molekylær genetikk
HUS har de siste 20 årene bygget opp eksperimentell og klinisk kompetanse på høyt internasjonalt
nivå ved molekylære studier i vevsprøver tatt før og etter behandling. Flere grupper arbeider nå med
gensekvensering med «cutting edge» teknologi, ikke minst takket være investering fra HUS sammen
med midler fra Bergen Medisinske Forskningsstiftelse ved Mohn kreftforskningslaboratorium. Dette
skjer i nært samarbeid med det The Norwegian Genomics Consortium og The Norwegian Microarray
Consortium og med ledende personer innen Avd. for Medisinsk Genetikk, HUS og UiB. Det er en klar
mangel på systematisk forskning innen dette området i forbindelse med partikkelstråling, noe det
ved HUS vil være mulig å gjøre noe med.
Universitetet i Bergen (UiB):
Ved det matematisk-naturvitenskaplige- og det medisinsk-odontologiske fakultet (MNF og MOF), er
Universitetet i Bergen sentralt i utviklingen av kompetanse innenfor partikkelterapi i Bergen.
Kjernefysikkgruppen ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT) er en drivende kraft i forskningssamarbeidet innen fagfeltet. Gruppen leverer bidrag til CERN eksperimentene ALICE (studiet av
kollisjoner mellom tunge ioner) og ATLAS (studiet av hvordan materie blir tilordnet masse) innenfor;
storskala datainnsamling; instrumentering; utvikling av detektorer og måleutstyr; og gjennomføring
av prediktive beregninger ved Monte Carlo beregninger. Ved anvendelse av CERN utviklede Monte
Carlo simuleringsprogrammer (GEANT, ALIROOT, FLUKA) i en medisinsk sammenheng og gjennom
målinger ved forskjellige laboratorier (GSI, Darmstadt, Uppsala, CERN, PTB Braunschweig, Ife Kjeller)
i karbon- og protonstrålelinjer har man ved Universitetet i Bergen etablert et fysikermiljø som kan
bidra innen utvikling av et norsk senter for partikkelterapi, både med tilgang til relevante laboratorier
og kompetente forskningsmiljøer. Dette miljøet vil kunne levere umiddelbare bidrag innenfor
bygging av akseleratoranlegg og strålelinjer, og for igangsetting av samarbeidsbasert forsking og
utvikling ved et norsk anlegg for partikkelterapi. Tidligere i år ble UiB tildelt landets eneste Senter for
Fremragende Forskning dedikert kreftforskning - Center for Cancer Biomarkers. Kunnskap om
biomarkører og hvordan disse kan benyttes i individualisert kreftbehandling vil være svært nyttig i
partikkelterapi, ikke minst fordi det er uavklart hvilke pasienter som vil ha størst nytte av slik
behandling.
Samarbeid mellom HUS og UiB og andre forskningsinstitusjoner:
Figur 1: Skjematisk oversikt over forskning og utviklingsarbeid innenfor stråleterapi, kjernefysikk og medisinsk fysikk, fra
basalfysikk til kliniske støttefunksjoner, ved institusjoner i Bergen.
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Flere samarbeidsprosjekter eksisterer i krysningen mellom aktivitet primært ved UiB og aktivitet
primært ved HUS, med fokus både mot diagnostikk og behandling av kreft. I 2008 begynte man et
konkret samarbeid innen partikkelterapi mellom kjernefysikkgruppen ved UiB, Kreftavdelingen ved
HUS og kjernefysikk laboratoriet GSI, Darmstadt med målinger under strålebehandling med fotoner,
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protoner og karbon ioner med siktemål å kartlegge risiko for utvikling av stråleindusert kreft etter
strålebehandling ved disse 3 modalitetene. I år er det et samarbeid rundt et studium innen
partikkelterapi mellom disse institusjonene. Det er nå også etablert et samarbeid med karbonioneanleggene HIT i Heidelberg, Tyskland og NIRS, Chiba, Japan.
Utdanning innen medisinsk fysikk og teknologi
Siden 2006 har UiB og HUS hatt samarbeid om undervisning og utvikling av et masterprogram i
medisinsk fysikk og teknologi ved MN-fakultet. I 2012 har man også mottatt forskningsstøtte til
prosjektsamarbeid innenfor partikkelterapi med Aarhus Universitetssykehus og Daniel den Hoed
Cancer Center, Rotterdam. Samarbeidet mellom UiB og HUS har ført til pågående vitenskapelig
aktivitet innen partikkelterapi for kjernefysikere, klinisk orienterte medisinske fysikere og
stråleterapeuter. Fysikkforskningen må i dag regnes som en støttefunksjon for den kliniske
applikasjonen av avanserte stråleteknikker mot kreft. Hvis det nasjonale senteret for partikkelterapi
blir lagt til Bergen, ønsker UiB å styrke oppbyggingen ved å bevilge 10 stipendiatstillinger og 5
postdoc stillinger.

3. Kommunikasjon
HUS er lokalisert sentralt i Bergen med gode kommunikasjonslinjer. Der er daglig 60 flyruter i hver
retning til Oslo og Trondheim (noen via Oslo), 21 flyruter til og fra Tromsø. Videre er der flyvninger til
en rekke mindre flyplasser. Transport til Flesland flyplass kan foregå med buss, taxi og bybane (under
arbeid). I tillegg er der 4-5 daglige togavganger hver vei mellom Bergen og Oslo. Internasjonalt er der
daglige flyavganger til sentrale knutepunkt i Europa.

4. Tomtens plassering
HUS har identifisert en tomt som er aktuell for plassering av et senter for partikkelterapi i umiddelbar
nærhet til sykehusområdet med kort vei til Sentralblokken. Tomten eies av Statsbygg og skal selges,
da sykepleierhøgskolen skal inn i nytt bygg. Det er dialog med Statsbygg om kjøp av tomt. Tomten er
på 5 mål og har plass til et nybygg med 4 behandlingsrom, to med gantry for protoner og to rom med
karbonioner. Det er også tilstrekkelig areal til at det kan planlegges med en framtidig løsning for
karbongantry. Det er også plass til et nytt sykehotell med flott utsikt over Bergen i kort avstand til
Sentralblokken ved HUS. Hvis HOD går inn for et nasjonalt protonsenter kan dette plasseres enda
nærmere sykehuset, da det krever noe mindre areal og bygging kan derfor skje annet sted på
tomten. Hvis alternativ 1 b velges, vil protonsenteret legges i umiddelbar nærhet av til stråleterapien
i Parkbygget.

5. Oppsummering:
Helse Bergen HF har følgende strategi for Norsk senter for partikkelterapi:
• Senteret legges i umiddelbar nærhet til sykehuset, for samhandling og utnyttelse av ressurser
som kan sambrukes, særlig klinisk backup fra sykehuset strålebehandlingsavdeling.
• Vil vektlegge et nasjonalt fellesskap i prosjektet, og sammen med øvrige universitetsmiljøer
utvikle nasjonale kliniske protokoller og forskningsprosjekt, i tett internasjonal relasjon.
• Kreftforskningsmiljøet i Bergen har stor nasjonal og internasjonal tyngde og vil være pådrivere i
den medisinske forskningen for senteret. Senteret skal bygge videre på den ledende utvikling
HUS har og har hatt innen tradisjonell strålebehandling, gjennom oppbygging av den mest
moderne og effektive strålebehandlingsavdeling i Norge i dag.
• Senteret skal drives i nært samarbeid med UiB, som står for utdanning av fysikere og medisinere,
og som vil garantere for opprettelse av 10 stipendiatstillinger og 5 postdoc stillinger til
prosjektet, ved siden av den generelle masterutdanningen i medisinsk fysikk. Senteret skal
tilrettelegge og være åpent for både nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.
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