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Sammendrag  
 

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

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

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

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

2027-2031.   

 

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

strålebehov fram til 2031 i Helse Vest 

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

Norge 27 595 29 986 33 178 36 823 40 571 

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

Fremskrevet strålebehov       

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

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

Protonbehandling 8 % estimat 239 262 292 327 363 

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

Protonbehandling 11 % estimat 329 360 402 449 499 

 

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

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

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

Helse Vest ved 8 % 
scenario 

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

Helse Vest ved 11 % 
scenario 

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

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

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

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

start av. 

2. Beskrivelse av de lokale alternativene 

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

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

den forventede økende mengden stråleterapipasienter. 

Alternativsvurderingen for idefasearbeidet dreier seg om anleggets plassering på tomt.   

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

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

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

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

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

Biologiske Basalfag, der det er viktige forskningsmiljøer innfor medisinske basalfag og 
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translasjonsforskning. Dette er og et naturlig område for utvidelse av virksomheten på 

Haukelandsområdet for andre funksjoner ved sykehuset.    

I volumstudiene for plassering av anlegget på tomten er det for begge alternativene sett på om det 

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

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

bakgrunn er det synliggjort to mulige plasseringer på tomten.  

Alternativene for etablering av protonanlegg ved Haukeland universitetssykehus er dermed: 

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

Alternativ 1. Anlegget bygges på parkeringsplassen 

Alternativ 2. Anlegget bygges på hybelbyggets tomt  

 

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

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

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

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

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

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

Investeringskostnader 

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

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

Driftskostnader 

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

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

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

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

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

1
 22 40 

Vedlikehold, serviceavtale
2
  21 30 

Andre driftskostnader
3
 

Avskrivninger
4
 

7 
17 

12 
27 

Totalt pr anlegg   67 109 

   

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

 

 

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

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

3
 Inkluderer energikostnader. 

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

10 år. 
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Realiseringsmuligheter 

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

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

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

Faser: Varighet Start Slutt 

Idefase 6 måneder Juni 2014 Des.2014 

Regulering 36 måneder Febr.2014 Juni 2016 

Lokal konseptutvikling, 
inklusiv kvalitetssikring  

14 måneder Jan. 2015 Mars 2016 

Forprosjekt 19 måneder April 2016 Des.2017 

Detaljprosjektering 16 måneder Jan. 2018 Mai. 2019 

Bygging og utstyrsmontasje 24 måneder Mai 2019 Mai 2021 

Testing/validering 5 måneder Mai 2021 Okt.2021 

 

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

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

investeringskostnad på inntil kr 1 mrd. gitt visse forutsetninger. 

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

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

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

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

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

andre tilskudd. 

 

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

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

som sikrer en aktivitetsbasert inntekt, med tilhørende rammefinansiering.  

 

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

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

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

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

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

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

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

merkostnaden for drift ved et protonanlegg.  

Faglig betraktning og vilje til prioritering 

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

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

finner også en slik etablering særdeles interessant. 
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Helse Bergen ønsker å ta del i den viktige medisinske utviklingen med protonterapi som vi oppfatter 

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

unge, og ønsker å innarbeide dette protonterapiprosjektet inn i sine langsiktige investeringsplaner. 

 

Vurdering 

Etablering av protonanlegg ved Haukeland universitetssykehus vurderes som «liv laga» da det er 

synliggjort at tiltaket er: 

Relevant da det oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket, jfr. Strategiplan og 

bygningsmessigutviklingsplanen for Helse Bergen  

Gjennomførbart da en slik investering kan gjennomføres innenfor Helse Bergens finansielle 

handlingsrom 

Levedyktig på bakgrunn av at den økonomiske bæreevnen til Helse Bergen kan opprettholdes 

gjennom prosjektets levetid  

 

Videre prosess 

Det spesielle med planlegging av protonanlegg er at valg av utstyrsleverandør må skje tidligere i 

planprosessen enn ved andre byggeprosjekt. Bakgrunnen for dette er at bygget som skal huse 

anlegget må tilpasses det valgte utstyret. Prosess i form av konkurransepreget dialog for valg av 

leverandør bør derfor starte relativt tidlig i konseptfasen og vil gi føringer for utvikling av arealene i 

den videre konseptutredning.  

Beslutning hva gjelder endelig dimensjonering av anlegget med tanke på antall pasienter og følgelig 

antall behandlingsrom, samt grad av fleksibilitet for fremtidig utvikling bør formelt besluttes som en 

delbeslutning i den første del av konseptutviklingen. 

Tidlig i konseptfasen bør det derfor etableres en plan for trinnvis beslutning (beslutningstre), hvis 

resultat danner grunnlag for den videre konseptutredning.   Dette må gjøres i tett dialog med eget 

styre og det regionale helseforetaket.  
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Kapittel 1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
I foretaksmøte i Helse Vest RHF 15. oktober 2012 ble Helse Vest bedt om å planlegge etablering av et 

norsk senter for partikkelterapi i samarbeid med de andre regionale helseforetakene og 

Helsedirektoratet. Første del av planleggingsfasen ble avsluttet den 1. februar 2013. 

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 19. februar 2013 fikk Helse Vest RHF sammen 

med de andre RHF’ ene et nytt oppdrag om videreføring av utredningen i henhold til oppdraget som 

ble gitt i oktober 2012, og foreta en nærmere utredning av de ulike konsekvensene knyttet til valg av 

et protonanlegg (alternativ 1) eller valg av et kombinert anlegg (alternativ 2). Planen og videre 

utredningsarbeid skulle bygge på rapport av 1. februar 2013. Videre ble det utredet alternative 

modeller for organisering av senteret, samt hvordan investeringer og drift bør finansieres. Ulike 

alternativer for mulig lokalisering ble avklart i hvert enkelt RHF. Andre del av planleggingsfasen ble 

avsluttet 15. juni 2013.  

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

«Føretaksmøtet ber dei regionale helseføretaka i fellesskap gjennomføre idéfase for etablering av 

regionale protonsenter lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Føretaksmøtet ber Helse Vest 

lede arbeidet med bidrag frå dei andre regionale helseføretaka. Frist for oppdraget vert sett til 

1.desember 2014». 

Foretaksmøtet 27.september 2013 la til grunn at alternativet med etablering av mindre regionale 

protonanlegg er et godt alternativ for raskt å kunne tilby protonbehandling i Norge, og på lengre sikt 

mulig etablering av et felles karbonanlegg i Norge. Det skal derfor gjennomføres en idefase for 

etablering av regionale protonsentre lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 

Styringsgruppen for planlegging av regionale sentre for protonterapi har på bakgrunn av vedtaket i 

foretaksmøtet diskutert hvor langt man skal gå hva gjelder idefase i de enkelte helseregionene før 

innlevering av rapport til HOD.  

På styringsgruppemøtet 11.juni ble det besluttet at idefase – helt eller delvis i det enkelte HF skal 

gjennomføres i denne fasen av arbeidet og vedlegges rapport som oversendes HOD 1. desember 

2014.  

Parallelt med dette arbeidet skal den nasjonale prosjektgruppen ferdigstille arbeidet med å utarbeide 

felles mal for en nasjonal tilnærming i konseptfasen. Med felles mal menes at samme type vurdering 

skal ligge til grunn for planlegging i de enkelte helseforetak i konseptfasen som skal foregå i de 

enkelte helseforetakene som skal etablere protonterapi. 

Styret i Helse Bergen ble orientert om oppstart av idefasearbeidet for etablering av protonanlegg ved 

Haukland universitetssykehus i styremøte 16.juni 2014 og har vært fortløpende orientert i 

påfølgende styremøter.  

Arbeidet med lokal idefase skjer parallelt med arbeidet på nasjonalt nivå.  



9 
 

Avgrensing av rapporten 

En idefaserapport skal i følge tidligfaseveilederne være på et overordnet nivå som skal synliggjøre 

hvordan tiltaket er forankret i bygningsmessigutviklingsplan og hvordan tiltaket er innpasset i 

investeringsplanen for foretaket. Det skal vises til hvilke alternative, prinsipielle løsninger (konsepter) 

som skal utredes i neste fase av arbeidet som er konseptfasen. Arbeidet med idefasen skal derfor 

være på et overordnet nivå før ytterligere detaljeringer i de neste fasene av planleggingen.  

I rapporten bygger vi på den nasjonale rapportens anbefalinger når det gjelder dimensjonering av 

behandlingskapasitet, arealbehov og investerings- og driftskostnader.  

Idefasen skal avklare hvilke alternativer som er «liv laga». Dette innebærer at et prosjekt er:  

 Relevant- oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket 

 Gjennomførbart. Kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom 

 Levedyktig. Helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets 

levetid.  
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Kapittel 2. Strategisk forankring  
 

I det nasjonale idefasearbeidet er målformuleringen i kreftstrategien «Sammen mot kreft- Nasjonal 

kreftstrategi 2013-2017» ytterligere operasjonalisert knyttet opp til etablering av protonterapi i 

Norge.  

Hovedmål:  

Nasjonal satsning på etablering av regionale sentre for protonterapi skal bidra til å helbrede flere 

kreftpasienter og redusere langtidsbivirkninger ved å utnytte partikkelstrålenes fysiske egenskaper 

 

Delmål: 

Nasjonal satsning på etablering av regionale sentre for protonterapi skal: 

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

II. Sikre nasjonal kompetanseoppbygging om protonterapi i alle helseregioner 

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

partikkelterapi inkluderes i oppfølgingsstudier  

IV. Sikre etablering av et eget kvalitetsregister over pasienter som får behandling med 

protonterapi 

I St. melding 7 « Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024» er etablering av 

strålebehandling med protoner og strålebehandling med karbonioner i Norge eksplisitt nevnt som et 

tiltak for å sette landet i en ledende posisjon i basal og klinisk forskning5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 St. melding 7 (2014-2015) side 29. 
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Den bygningsmessigutviklingsplanen til Helse Bergen bygger på Helse Bergen sin strategiplan, 

langtidsbudsjettet, arealplan for Haukeland universitetssjukehus og tematiske strategier og 

delplaner.  Helse 2020 som angir strategi for Helse Vest danner grunnlaget for disse planene, slik 

figuren under viser.   

 

 

Figur 2 .1.  Felles strategi og samkjørte planer 

 

 

Helse Bergen har en langsiktig bygningsmessigutviklingsplan med et perspektiv fram til 2025, som er 

et ambisiøst, men realistisk investeringsprogram. Alle byggetiltakene i den 

bygningsmessigutviklingsplanen har hittil blitt levert til rett tid og til budsjett. 

Etablering av protonanlegg er forankret i den bygningsmessigutviklingsplanen for foretaket. Første 

steg i etablering av protonanlegg er tatt gjennom kjøp av tomten Haukelandsbakken 45  fra Statsbygg 

i styresak 38/13. 

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. Kreftbehandling og høyspesialisert intervensjon 

er to av seks uttalte satsingsområder i denne strategiplanperioden.  

Protonterapi er særlig viktig for barn og ungdom. Barn og unge er et annet viktig satsingsområde for 

HUS, og et nytt barnesykehus og barnas energisenter er under oppføring i umiddelbar nærhet til 

tomten hvor protonanlegget skal ligge. Første trinn i utbyggingen står ferdig i 2016, andre trinn 
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ferdigstilles i 2022. Dette vil gi et betydelig løft for barn/unge og deres pårørende som må være på 

sykehuset under protonbehandlingen, samtidig som det vil understøtte håndteringen av barn som 

trenger medisinsk tilsyn i løpet av behandlingsperioden 

Videre er det et uttalt mål i strategiplanen at 5 % av driftsbudsjettet skal gå til forskning og 

innovasjon innen 2016, noe som innebærer et betydelig løft.  

Målformuleringene som er formulert i det nasjonale idefasearbeidet er helt i tråd med Helse Bergens 

strategi både innfor kreftbehandling, kompetanse og forskning.  
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Kapittel 3. Kreft 
 

Statistikk fra Kreftregistrert viser at 30 099 nordmenn fikk en kreftdiagnose i 2012. Av disse var det 

45 % kvinner og 55 % menn.  Kreft rammer alle aldersgrupper, men risikoen øker med alder6. 

Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge etter hjerte- og karsykdommer. Hvert år dør i overkant av 

10 000 mennesker av kreft.  

Kreftregisterets statistikk viser at stadig flere overlever kreft. I 2012 var 224 315 nordmenn i live etter 

å ha fått minst en kreftdiagnose. Dette er en økning på 71 271 personer siden 2002. 

Flere får diagnosen, men bedre behandling gjør at flere overlever sin kreftsykdom. På den andre 

siden vil det bli en sterk økning i antall pasienter som har risiko for senskader. Pasientene lever også 

lenger med sin kreftsykdom. Utsikten til 5-årsoverlevelse ved kreft hos kvinner økt fra ca. 35 % i 1965 

til nær 70 % i 2010, og hos menn fra knapt 30 % til nesten samme nivå som kvinner. Årsakene til den 

bedrede prognosen er dels tidligere og mer nøyaktig diagnostikk (inkludert screening), forbedring i 

lokalbehandling (kirurgi og strålebehandling særlig) og i den medikamentelle kreftbehandling. Viktige 

bidrag til overlevelse kommer fra bedre håndtering av pasienter med lokalavanserte svulster og 

pasienter med risiko for ikke-erkjennbare (mikroskopiske) dattersvulster (spredning). Behandling av 

pasienter med høy risiko for tilbakefall er typisk en kombinasjon av to eller flere av ovennevnte 

behandlingsprinsipper. 

 

Tabell 1. Kreftinsidens i ulike helseregioner og tidsperioder
7
 

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

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

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

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

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

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

 

Det er en viss forskjell av endringene av forekomsten mellom regionene fra 2007-2011 til 2027-2031, 

som vil være noe høyere i Helse Vest, uendret i Helse Sør-Øst og mindre i Helse Midt og Helse Nord. 

Framskrivingen viser det vil være minst 40 571 nye krefttilfeller i Norge i 2027-2031, som svarer til en 

økning på 47 % fra 2007-2011. Fordelingen av forekomsten mellom regionene er uendret ila. 

framskrivingen (tabell 1). En vanlig erfaring er at framskriving ofte er forbundet med en viss 

underestimering. Utviklingen i den store tilflytning fra andre land representerer også et 

usikkerhetsmoment i framskrivningen. 

 

                                                           
6
 Kilde: Kreftregistret 

7
 Kilde: Kreftregistret /Nordcan 
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Ny kunnskap om langtidsvirkninger 

Den betydelige økningen i overlevelse ved noen kreftformer følges dessverre av en risiko for 

langtidsskader av behandlingen, som pasientene må leve livslangt med. Særlig gjelder dette barn, 

hvor risiko for veksthemning og utviklingsforstyrrelser i indre organer, kognitiv svikt og problemer 

med hormonell regulering, og derav følgende funksjonssvikt, kan være stor etter strålebehandling og 

kombinasjonen av stråling og andre behandlingsformer. Faren for utløsning av stråleindusert kreft 

(sekundærkreft) er særlig av betydning hos barn og yngre pasienter. Risikoen kan være vel så høy i 

lavere og midlere dosenivå som i høyere. Derfor er det viktig å redusere stråledosen i normalvev så 

mye som mulig og samtidig redusere de områder av kroppen som bestråles (Tubiana 2009) . 

Kreftbehandlingen vil i fremtiden i høyere grad enn til nå vektlegge livskvalitets- og 

funksjonsaspekter for langtidsoverlevende, som følge av de muligheter den tekniske utviklingen har 

gitt. 

Muligheten for kontroll med en kreftsykdom øker med økende stråledose. Det er med andre ord en 

dose-respons relasjon. Den tekniske utvikling i strålebehandling med røntgenstråler har demonstrert 

dette tydelig, eksemplifisert med sykdomskontroll i bekkenet ved prostata-kreft og i hode-

halsområdet med økning av stråledosene. Moderne strålebehandlings-teknikker har også bidratt til 

bedre toleranse av behandlingen enn ved konvensjonell stråling. 

Ytterligere bedring i helbredelsessjansene kan komme dersom partikkelstråling tas i bruk, siden en 

større stråledose noen ganger kan gis til svulsten, samtidig som det gis en lavere dose til omgivende 

normalvev enn ved konvensjonell behandling. I tillegg kan den biologiske effekten av en definert 

stråledose være større med partikler, særlig ved bruk av tyngre ioner som karbon.  
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Kapittel 4. Protonterapi 
 

Til tross for at andre strålekvaliteter, enn det som normalt brukes i stråleterapi, har vært kjent og 

benyttet i flere årtier i kreftomsorgen i noen land, har omfanget vært sterkt begrenset. Elektrisk 

ladede partikler med masse (ioner) kan dannes i spesialiserte anlegg, og på grunn av sin elektriske 

ladning bli akselerert opp i magnetfelt til høy hastighet og brukes til pasientbehandling. Ladningen gir 

også mulighet for avbøyning og styring av partikkelstrålen. Mulighetene til å tilpasse strålingen til 

målområdet i pasientene har vært begrenset inntil nylig.  I den senere tid har det vært en betydelig 

teknisk forbedring innen partikkelbestråling (som styrbar (skannet) stråle og intensitetsmodulert 

protonbehandling IMPT). Mye av den fremtidige utviklingen innen partikkelterapi fokuseres også 

rundt å gjøre leveringsteknikkene raskere og mer robuste. 

Per mai 2014 er det 47 partikkelterapisentre i klinisk drift på verdensbasis, og dette antallet øker 

hvert år. Ved utgangen av 2013 var det på verdensbasis behandlet 122 449 pasienter med 

partikkelterapi (kilde: www.ptcog.ch).   

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 denne delen av atomet fra det 

omgivende, negativt ladede elektronet.  

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 4.1).  

Figur 4.1.  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. 
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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).  

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved HUS har sammenlignet doseplaner for foton og 

proton, slik figurene under viser.  Figur 4.2. gir en illustrasjon av hvordan partikkelbehandling kan gi 

en signifikant sparing av friskvevet ved behandling av en lungesvulst, sammenlignet med dagens 

fotonbehandling.  

 

Figur 4.2. Sammenligning av doseplaner med fotoner og protoner for lungesvulst  
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Figur 4.3 Viser total dosedistribusjon for proton a), foton b) hos et barn på 7 år hvor hele sentralnervesystemet 

blir strålebehandlet 

 

Figuren viser det raske stråledosefallet på protoner (a), hvor hjerte, lunger og tarm får svært liten 

stråledose i forhold til fotonbehandling (b)8.  

 

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 4.2) skåning av 

normalvevet, som gjør at stråledosen til svulstvevet kan økes som igjen øker muligheten for bedre 

svulstkontroll og overlevelse. 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. 

 

Behandling med tyngre ioner (særlig karbonioner) 

Siden det er fattet et politisk valg om i denne omgang kun å planlegge for protonbehandling, vil 

behandling med tyngre ioner som karbon bare kort nevnes. Erfaringsgrunnlaget i pasientbehandling 

med tyngre ioner er mer sparsomt enn med protoner og er nesten utelukkende utført i Japan. Det er 

imidlertid gjennomført nesten 50 fase I og II studier med god kvalitet. De viser bedre kontroll med 

lite fotonstrålefølsomme svulster enn det som er mulig å oppnå med fotoner, til dels betydelig bedre 

                                                           
8
 Begge doseplanene, for både proton- og fotonterapi er laget ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved HUS 
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resultater enn forventet. Kunnskapene om normalvevstoleransen for behandlingen er foreløpig 

ufullstendige og det er behov for mer basal og klinisk forskning for at man skal kunne utnytte tyngre 

ioner optimalt.  

I utbygging av protonfasiliteter i landet må det parallelt arbeides forskningsmessig med tanke på en 

fremtidig implementering av tyngre ioner i kreftomsorgen i Norge. 
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Kapittel 5. Dimensjonering av behandlingskapasitet 
 

Internasjonale evidensbaserte estimater peker på at strålebehandling bør tilbys til 54 %  

av kreftpasientene, angitt i behandlingsserier. Behovet for økt strålekapasitet ble påpekt allerede i 

NOU 1997, Omsorg og kunnskap (”Kreftplanen”). Dette førte til en betydelig utbygging av 

lineærakselratorer (Linac`er) i Norge fra henholdsvis 20 maskiner i 1997 til  

39 maskiner i 2014.  

5.1. Fremtidig behov for lineærakseleratorer 
 

Selv om det har vært en stor utbygging av kapasiteten for strålebehandling, er dekningen i Norge på 

noe i overkant av 40 % med noe variasjon mellom de ulike fylkene (Linn M. Åsli et al, 2014). Det er 

med andre ord fortsatt underkapasitet på strålebehandling i Norge pr. i dag. Med utgangspunkt i 

forventet kreftforekomst jfr. figur 5.1 under, vil kreftforekomsten øke med 35,3 % i perioden 2012-

2031.  Det tilsier at vi med dagens behandlingspraksis vi ha behov for 60 lineærakseleratorer i Norge i 

2030. Da legges det til grunn at man skal kunne tilby behandlingsserier i stråleterapi til 54 % av 

kreftpasientene, og at det i snitt behandles ca. 365 pasienter pr. linac pr. år9. Norge har med andre 

ord behov for å øke sin kapasitet med 21 nye lineærakseleratorer for strålebehandling frem til 2030, 

dersom strålekapasiteten kun skal bestå av fotonstråling. Ved etablering av protonterapi vil behovet 

for nye lineærakseleratorer reduseres med tilsvarende kapasitet. 

  

Figur 5.1 Viser fremskrevet kreftforekomst for alle tilfeller i Norge frem til 2031, og tilhørende estimat for 

strålebehandling angitt i behandlingsserier
10

. Tallene for utvikling av kreftforekomst er hentet fra 

Kreftregisteret/Nordcan. 

 

 

                                                           
9 Basert på innhentede erfaringstall fra Helse Sør-Øst og Haukeland Universitetssjukehus. Dette inkluderer både kurative og palliative 
pasienter.  
10 Internasjonale evidensbaserte estimater peker på at strålebehandling bør tilbys til 54 % av kreftpasientene, angitt i behandlingsserier 
(NOU 1997) 

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

Antall kreftpasienter 29 986 33 178 36 823 40 571

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



20 
 

5.2 Stråleterapivirksomheten ved HUS 
 

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk har i dag en topp moderne maskinpark, som består 

av 5 lineærakseleratorer (linac) som med en behandlingskapasitet på 350 pasienter pr. år pr. maskin. 

Dette gir en total behandlingskapasitet på mer enn 1750 pasienter pr. år, i 2013. Med disse 5 

lineærakseleratorene strålebehandler man om lag 150 pasienter pr. dag i 2014. Avdelingen driver 

stråleterapi på høyt internasjonalt nivå; herunder doseplanlagt VMAT og stereotaktisk 

fotonbehandling. Utviklingen innen strålebehandling med fotoner, har ført til økt effektivitet og 

forhøyet kvalitet i behandlingen. Spesielt har VMAT teknikken ført til forkorting av bestrålingstid pr. 

pasientfremmøte, noe som i praksis fører til en mer presis behandling og økt kapasitet pr. 

strålemaskin.  

Figur 5.1: Antall pasienter som har blitt strålebehandlet ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk 

ved HUS pr år for perioden 2003-2013, og det estimerte antallet som hvert år vil bli strålebehandlet dersom en 

fortsatt årlig vekst på 4 % opprettholdes fra 2014 av og frem til og med 2023. Y-aksen til venstre viser antall 

pasienter, y-aksen til høyre viser antall linac-ekvivalenter. 
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Tabell 5.1. Viser fremskrevet kreftforekomst for alle krefttilfeller i Norge og Helse Vest frem til 2031, 

og fremskrevet strålebehov fram til 2031 i Helse Vest 

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

Norge 27 595 29 986 33 178 36 823 40 571 

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

Fremskrevet strålebehov       

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

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

Protonbehandling 8 % estimat 239 262 292 327 363 

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

Protonbehandling 11 % estimat 329 360 402 449 499 

 

I forrige utredningsrapport «Planlegging av norsk senter for partikkelterapi» (Rapport 2013) ble det 

identifisert hvilke indikasjoner som bør få protonterapi som standardbehandling, og hvilke 

indikasjoner som bør inngå i kontrollerte studier for å avklare nytten av protonstråling. Dette tilsier 

mellom 8-11 % av pasientene som behandles med stråleterapi er aktuelle for protonterapi. Dette er 

et konservativt estimat, men samsvarer relativt godt med andre lands estimater.  

I det nasjonale idefasearbeidet har vi bygd videre på arbeidet fra forrige rapport, og anbefaler å 

bygge opp en kapasitet som kan dekke mellom 8-11 % av antallet strålepasienter pr. år. På bakgrunn 

av både forskningsresultater og den teknologiske utvikling innen protonterapi, vil behovet 

sannsynligvis øke ytterligere i fremtiden. 

Det viktigste forholdet som har betydning for utbygging av kapasitet er hvor mange pasienter som 

kan behandles pr. år pr. behandlingsrom. Etter å ha hentet inn erfaringstall fra mange protonsentre 

som har hatt klinisk drift over tid har den nasjonale gruppen konkludert med at vi må bygge på 

følgende realistiske forutsetninger: 

 30 minutt per behandling 

 26 fraksjoner i gjennomsnitt pr. pasient 

 13 timer pasientbehandling per dag 

 230 dager med full drift 

Dette gir en kapasitet på 230 pasienter per behandlingsrom per år. 
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5.3 Vurdering av kapasitetsbehovet i Helse Vest fram mot 2030 
 

Tabell 5.2. Helse Vest behov for antall behandlingsrom iht. framskrivning av kreftforekomst 

 

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

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

Helse Vest ved 8 % 
scenario 

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

Helse Vest ved 11 % 
scenario 

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

 

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

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

kunnskap vi besitter i dag er det all grunn til å tro at behovet og etterspørselen for protonterapi vil 

øke mer enn det estimerte behovet i årene som kommer.  På bakgrunn av at dette er en konservativ 

tilnærming til behovet for protonterapi bør det planlegges for to behandlingsrom fra start av. 

I tillegg må dette sees på i en nasjonal kontekst, slik at eventuell ledig kapasitet utnyttes til andre 

deler av landet som ikke har etablert protonanlegg eller som har underdekning på kapasitet på 

protonterapi. Det nasjonale protonterapimiljøet må i felleskap prioritere mellom de ulike 

indikasjonene, der pasienter med standardindikasjon sikres kapasitet først.   

Dersom en velger å bygge et anlegg med minimum 2 behandlingsrom, vil et anlegg basert på en 

separat akselerator (syklotron eller synkrotron) som kan betjene flere behandlingsrom, være den 

mest fremtidsrettede løsning. Med en slik løsning, kan en utvide anlegget fra 1 behandlingsrom med 

gantry ved oppstart til flere behandlingsrom etterhvert som behovet melder seg. Det anbefales da at 

en dimensjonerer anlegget under byggingen til det antall behandlingsrom som man regner med at 

det blir behov for de neste 20-30 år.  

For helseregion vest vil det etter kalkylene være behov for en kapasitet tilsvarende 2 behandlingsrom 

ved oppstart av anlegget rundt 2020. Dersom Helse Vest er blant de første som starter med 

protonbehandling i Norge, kan det være nødvendig å ta imot pasienter fra øvrige deler av landet. En 

god løsning for en langsiktig planlegging vil da være å planlegge for 2 behandlingsrom med gantry og 

med ett tomt rom i reserve, for på den måten å bygge inn fleksibilitet. Dette rom kan da utstyres 

med gantry dersom den generelle kapasitet i Norge blir for lav i startårene, eller når full kapasitet for 

anleggets 2. gantry er overskredet. Det bør vurderes om det tredje reserverommet skal utnyttes til 

forskningsformål i den fasen det ikke er i klinisk bruk, eller om det allerede fra starten skal legges til 

rette for et eget forskningsrom som også kan brukes etter at behandlingsrom nr. 3 tas i klinisk bruk. 

 

  



23 
 

Kapittel 6. Organisasjons- og driftsmodell   
 

Utviklingen av teknologi og utstyr for protonterapi har frembragt et tidsskille for planlegging av 

fremtidens stråleterapi, med en dreining av fokus fra en videre oppbygning av dagens 

strålebehandling med fotoner ved å øke antallet lineærakseleratorer, til også å inkludere 

tilrettelegging for protonterapi.  

For Haukeland Universitetssykehus planlegges det oppstart med protonterapi innen de neste 5-6 

årene. 

Protonterapi er å anse som en naturlig forlengelse og videreutvikling av stråleterapi for 

kreftbehandling. Et protonanlegg for kreftbehandling ved Haukeland Universitetssykehus vil derfor 

organisatorisk naturlig legges til Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved sykehuset.  

Personalet ved et protonanlegg vil bestå av personell fra de samme personalgruppene og 

fagmiljøene som de som i dag arbeider ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk. Et 

protonanlegg vil kreve en personellmessig opptrapping, både med tanke på kompetanseoppbygning 

og antall ansatte ved sykehuset.  

Det vil være naturlig å tenke seg opptrapping ved en kombinasjon av rekruttering av nyutdannet 

personale og anvendelse av personale som i dag arbeider ved avdelingen. 

En gradvis oppbygning av kompetanse gjennom en planmessig økning av staben, gjennom 

hospitering ved institusjoner med erfaring med partikkelterapi og gjennom kurs og intern opplæring 

har blitt påbegynt og vil bli fortsatt i årene som kommer. 

 

6.1 Samspill mellom dagens stråleterapienhet og protonanlegget 
 

Planlegging av et protonanlegg vil også invitere til en vurdering av hvorvidt man gradvis skal flytte 

dagens fotonstråleterapi inn i protonanlegget. Det vil være viktig å vurdere dette i lys av spørsmålet 

om man har tilstrekkelig plass i de eksisterende arealer i Sentralblokken og i Parkbygget til den 

estimerte og forventede utvikling av antallet pasienter som vil behøve stråleterapi i de kommende 

tiårene. Vurderingen av samlokalisering vil ha konsekvenser for driftsmodellen ved anlegg for 

partikkelterapi og for hvor effektivt man kan utnytte de forskjellige personalgruppene ved 

avdelingen. 

 

6.2 Bemanning  
 

Det vil være behov for å bygge opp en kjernestab med medarbeidere fra de involverte 

yrkeskategorier som vil arbeide fulltid med protonterapi. I tillegg til dette vil det være ønskelig å 

etablere en rotasjonsordning for flere yrkesgrupper blant det personalet som normalt arbeider med 

kreftbehandling og stråleterapi ved dagens eksisterende avdeling. Dette for å sikre god flyt av 
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kompetanse og en helt nødvendig utveksling av informasjon og kunnskap mellom personalet ved 

protonanlegget og personalet, fagmiljøer og virksomheten ved avdelingen og sykehuset for øvrig. 

 

Tabell 6.1: Oversikt over bemanningsbehov- 2 skiftordning  

  1-
roms 

2-
roms 

  

Medisinske fysikere 3 5 Daglig kvalitetssikring, rutine kvalitetskontroll, 
pasientspesifikk kvalitetssikring og ledelse av 
doseplanlegging 

Stråleterapeut/doseplanleggere 2 4 Doseplanlegging, 1 doseplan arbeidsstasjon pr 
doseplanlegger 

Stråleterapeuter 10 20 Strålebehandling, CT og MR 

Onkologer 3 5 16-20 pasienter i behandling pr onkolog 

Kreftsykepleiere 3 5 16-20 pasienter i behandling pr kreftsykepleier 

Helsefagarbeider 1 2 Generell støttefunksjon  

Data-administrasjon for 
kreftpasienter 

1 2 Forskningsmedarbeidere som organiserer 
datainnsamling og organiserer pasientprotokoller 

Helsesekretærer 1 1 Resepsjon og timebestilling 

Ingeniør (lokal) 2 6 Vedlikehold av anlegg, kvalitetssikring mm 

Radiolog 0,5 1 Tyding av bilder 

Sum lokalt ansatte 26,5 51   

 

Utover dette vil man ha behov for assistanse fra annet medisinsk personell, slik som anestesi, 

radiologi og laboratorietjenester. Som annen stråleterapi, vil protonbehandling ofte være en 

integrert del av flermodal kreftbehandling, hvilken medfører behov for samhandling med andre 

avdelinger ved HUS. 

 

6.3 Kontakt med leverandører for service og vedlikehold 
 

Det vil være viktig å etablere en god dialog og et nært samarbeid med stab fra leverandører av 

maskiner og utstyr. Omfang og innhold av service- og vedlikeholdsavtaler vil være et meget viktig 

tema i planleggingsprosessen fremover. 

Det vil være naturlig å inngå en langsiktig drifts- og service avtale med hovedleverandør(ene) av 

partikkelakselerator og nøkkelutstyr. Man bør gjennomføre en vurdering av hvilke muligheter som 

samarbeidsavtaler og strategisk partnerskap med hovedleverandører kan gi med tanke på 

oppgraderinger, oppfølgning, tilgang på kompetent personale fra leverandør.   
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Kapittel 7. Kompetanseoppbygging 
 

Kompetanseoppbygging må skje både nasjonalt og lokalt og foregå i flere etapper fram mot 

etablering av protonanlegg i Norge.  

7.1  Nasjonal kompetanseoppbygging 
 

Det er viktig at kompetanseoppbyggingen foregår nasjonalt, slik at det finnes kompetent personale i 

alle helseregioner. Dette vil sikre at pasienter i alle helseregioner får et likt tilbud om protonterapi, 

selv om det i egen region i første omgang ikke er bygget anlegg. Kompetanseoppbyggingen nasjonalt 

vil tufte på etablering av tverrfaglige kjernegrupper i hver helseregion som i første omgang 

opparbeider seg en grunnkompetanse på feltet. 

Kjernegruppene vil ha ansvar for å spre kunnskap internt i egen region, og på nasjonalt nivå ha et 

spesielt ansvar for å organisere og samle diagnosegrupper og faggrupper for møter og 

informasjonsutveksling. De må også bidra til å utarbeide handlingsprogrammer/veiledninger for 

protonterapi i samarbeid med Helsedirektoratet. Det må legges spesiell vekt på utarbeidelse av 

prospektive behandlingsprotokoller.  

7.2  Lokal kompetanseoppbygging 
 

For det første må det sikres kompetanse for å bygge opp et protonsenter, for det andre må det 
utarbeides en opplæring- og rekrutteringsplan med et langsiktig perspektiv som understøtter driften 
av protonanlegget  

Helse Bergen har utarbeidet en helhetlig plan for kompetanseoppbygning i forbindelse med 

etablering av protonterapi. Dette er et langsiktig arbeid som må starte parallelt med videre 

planlegging i konseptfasen. Protonbehandling er et fagfelt i svært rask utvikling. 

Kompetanseutviklingen av personalet ved HUS må derfor foregå gå i et tett samarbeid med 

forskningsaktiviteten ved HUS og UiB.  

 En planmessig bemanningsøkning ved Haukeland Universitetssykehus. 

 Opplæringsmidler til personellet; hospiteringer, reiser, kurs, konferanser.  

 Investeringer i infrastruktur for dette personellet; kontorplasser, datautstyr. 

 En målrettet satsning på forskningsstillinger tilknyttet partikkelterapi, ved finansiering av 

doktorgradsstipender, postdoktor- og øvrige forskerstillinger, se kapittel om forskning.  

 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Perioden fra og med 2015 frem til og med 2017: 
 
Tabell 7.1. Opptrappingsplan for nyansettelser ved Haukeland Universitetssykehus for (2015-2017); 
 

Stillingskategori 2015 2016 2017 

Fysikere 2 3 3 

Onkologer 0,5 1 2 

Doseplanleggere 1 1 2 

Ingeniører  1 1 

 
 
Fysikere, medisinske fysikere og ingeniører 
 
Fysikere, medisinske fysikere og ingeniører, vil være viktig i forhold til å vurdere valg av teknologi og 
utstyr, planlegging av drift og anlegg, planlegging av vedlikehold, og oppgraderinger. 
 
Disse yrkesgruppene vil være sentrale i planlegging av et protonanlegg, fra utarbeidelse av faglige 
kravspesifikasjoner for utstyret, gjennom pre-kvalifisering av leverandører, ved valg av leverandører, 
og ved beskrivelse av detaljer i planleggingen og for design av senteret.  
 
Det må legges til rette for kompetanseoppbygging gjennom hospiteringer ved sentre med erfaring i 
fagfeltet, gjennom kurs og konferanser og ved besøk hos leverandører og klinikker med erfaring 
innen partikkelterapi. 
 
Onkologer og doseplanleggere 
 
Onkologer og doseplanleggere vil i oppbyggingsperioden ha som viktigste oppgave å sette seg inn i 
klinisk anvendelse av protonterapi med formål å kunne foreta en utvelgelse av de pasienter som vil 
ha nytte av behandling med protoner. Blant annet gjennom hospitering/besøk ved de 
protonanleggene som Norge har avtale med.  
 

Oppstart av sentret 

Onkologer må kanaliseres inn mot senteret i god tid, men det vil være viktig å ha en vekselvirkning 
mellom onkologisk virksomhet tilknyttet ordinær stråleterapi og protonterapi for å sikre et best 
mulig erfaringsgrunnlag før oppstart av et norsk protonterapitilbud. 

Teknikere/ingeniører bør også ansettes etter at utstyrsleverandør og byggeprosjektet er klarlagt, 
men dette vil også avhenge av hvilken servicevariant som velges (om teknisk personale besørges av 
leverandør eller helseregion).  

Stråleterapeuter og pleie- og administrativt personale bør ansettes senest 6 måneder før oppstart. 
Dette gjøres for å sikre kursing og kjennskap til behandlingsformen som skal tilbys, og for å ha 
kunnskap nok til å formidle korrekt informasjon til pasientene som kommer til behandling. 
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Kapittel 8. Forskning 
 

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 

Medisinske Forskningsstiftelse vil understøtte etablering av et protonanlegg ved HUS. 

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 Radiotheraphy 

Cooperative Group, EORTC, ESTRO og ASTRO. 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 Avdeling for Kreftbehandling og 

Medisinsk Fysikk 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 doseplan-

leggingen 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 PET-

scanning. Det åpner for forskning på nyere molekylære markører som biologisk karakteriser vevet, 
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f.eks. i områder med lav oksygenmetning og lav pH.  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. Ved HUS 

er alle de støttefunksjoner som trengs for pasientbehandling og behandlingsnær forskning på dette 

området.  

 

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.  

 

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 forsknings-

samarbeidet 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 protonanlegg ved HUS, 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. UiB er 

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. 

Undervisning 

Institutt for Fysikk og Teknologi (IFT) tilbyr undervisning i emner som er fundamentale for 

partikkelterapi. Strålingsfysikk, kjerne- og partikkelfysikk er blant kursene som er spesielt nyttige 

både med tanke på forskning og forståelse av det kliniske perspektivet i partikkelterapi. I 2006 ble 

det etablert et undervisningsemne spisset mot medisinsk avbildning og strålebehandling, inkludert 

partikkelterapi. Siden den gang har tilbudet blitt styrket ved å dele emnet i to frittstående kurs, med 

henholdsvis medisinsk diagnostikk og stråleterapi som tema. Ansatte ved HUS har bidratt i 
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undervisningen for også å få inn det kliniske perspektivet. I tillegg har en ved IFT etablert et 

masterprogram i medisinsk fysikk og teknologi. Målet med studiet er å utdanne kandidater som fyller 

kompetansebehovet innen medisinsk fysikk ved sykehuset samt å danne et godt grunnlag for videre 

forskerutdanning. 

Ved etablering av et protonanlegg i Bergen er det naturlig å styrke undervisningstilbudet i retning 

partikkelterapi. Dette kan innebære mer fokus både på relevante fysiske prosesser og ikke minst 

radiobiologiske effekter, som er et spesielt viktig tema med tanke på partikkelterapi. Et tilbud om 

sivilingeniørutdanning er under utarbeidelse, her er det planlagt at medisinsk fysikk skal være en av 

studieretningene. 

Med det eksisterende samarbeidet mellom HUS og UiB ligger alt til rette for å bygge videre på 

nåværende aktiviteter, samt å utvide samarbeidet i nye retninger som vil være relevante for et 

partikkelterapisenter i Bergen. 

 

Samarbeid mellom HUS og UiB og andre forskningsinstitusjoner:  

Figur 8.1. Skjematisk oversikt over forskning og utviklingsarbeid innenfor stråleterapi, kjernefysikk og medisinsk 

fysikk, fra basalfysikk til kliniske støttefunksjoner, ved institusjoner i Bergen. 

             GRUNNFORSKNING 
 
Basal 

TRANSLASJONSFORSKNING KLINISKE STØTTEFUNKSJONER 
 

                                                        
Klinikk 

Primært UiB UiB/HUS/HiB/UNI/CMR/MedViz Primært HUS 
Høy-energi kjernereaksjoner med 

protoner og ioner, 
instrumentering for stor skala 

CERN eksperimenter, data 
systemer for massive parallell- og 

sanntids-beregninger 

Databehandling, detektorutvikling, 
dosimetri, Monte Carlo simuleringer, 

utvikling av bildeteknologi for biomedisinsk 
og klinisk anvendelse, utvikling og uttesting 
av nye behandlingsmetoder i stråleterapi, 

gensekvensering 

Implementering av nye 
behandlingsmetoder og bildeteknologi, 
kvalitetssikring ved strålebehandling, 
nukleærmedisin/PET avbildning, MR og 
røntgendiagnostikk, strålevern, dosimetri, 
teknisk service, drift av spesialiserte 
datasystem 

 

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, 

protoner og karbonioner med siktemål å kartlegge risiko for utvikling av stråleindusert kreft etter 

strålebehandling ved disse 3 modalitetene. Og det er et samarbeid rundt et studium innen 

partikkelterapi mellom disse institusjonene. Det er også etablert et samarbeid med karbonione-

anleggene HIT i Heidelberg, Tyskland og NIRS, Chiba, Japan. 
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Kapittel 9.  Bygg og anlegg 
 

Arealbehovet for de ulike funksjonene er utarbeidet i den nasjonale gruppen.  I dette kapitlet gis det 

en kort beskrivelse av arealbehov og funksjon.  

9.1 Beskrivelse av arealbehov og funksjon 
 

Arealer for pasienter og pårørende 

Herunder: innkomst, venterom for pasienter, pårørende og familie, resepsjon, toaletter, 

omkledningsrom, kontorer for støttefunksjoner for pasientene, rom for barn (lekerom). 

Parkeringsplass for pasientene må planlegges. Synkronisering av tilbud for offentlig transport til og 

fra anlegget. 

Man vil måtte legge til grunn at pasientene normalt vil ha behov for overnatting, både for kortere 

opphold, for eksempel i forbindelse med diagnostiske undersøkelser og for lengre opphold, ved 

gjennomføring av strålebehandlingen. Dette innebærer at man må utarbeide planer for en økning av 

overnattingskapasiteten for pasienter, enten ved bygging av pasienthotell eller på andre måter. 

Arealer for ansatte ved protonterapi anlegg 

Herunder: kontorer, møterom, videokonferanserom, spiserom, garderobe, toaletter.  

Det må gjøres vurdering av hvor stor del av de ansatte protonanlegget som skal ha kontorplass ved 

anlegget sett i forhold til hvilken funksjon den enkelte har ved anlegget og ved sykehuset forøvrig.  

Hensynet til strålevern for personalet må ivaretas. Dette gjøres ved skjermingsberegninger og 

doseberegninger, med realistiske oppholdstider og øvre strålenivåer for tallfesting og avklaring av 

persondoser for samtlige som arbeider ved anlegget og; ved å gjennomføre målinger for å verifisere 

at strålenivåene ligger under de tillatte verdier for doser til personalet ved normal drift av anlegget. 

Arealer og utstyr for diagnostikk 

Herunder: areal for diagnostisk utstyr, slik som CT, røntgen, MR, PET, PET-CT skannere.  

Noe MTU /radiologisk utstyr vil være plassert inne i behandlingsrommet, annet MTU/radiologisk 

utstyr vil plasseres utenfor behandlingsrommet i nær tilknytning til behandlingsarealene. Utviklingen 

går i retning av å inkorporere utstyr for verifikasjon av posisjonering av pasient og for måling av 

dosefordeling i pasient, i området rundt behandlingsbordet, festet i den roterbare gantrystrukturen. 

Dette for gjennomføring av avbildning med pasienten liggende i behandlingsposisjon, med iso-

senteret intakt mellom avbildning og behandling. 

Arealer og funksjoner for utførelse av behandling 

Herunder: omkledningsrom, anestesirom, fikseringsrom, behandlingsrom, lokalt kontrollrom for 

stråleterapeuter, med plass til datamaskiner og kontorfunksjoner lokalt. 
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Ved valg av robotsystem for posisjonering av pasient på behandlingsbord må den teknologiske 

utviklingen følges nøye.  

Arealer og funksjoner for operasjon og drift av partikkelakselerator 

Herunder: hovedkontrollrom for operasjon av akselerator og overvåkning av støttesystemer. 

Tavlerom for el. forsyning, tekniske rom tilknyttet akselerator, strålelinje system, tekniske rom 

tilknyttet behandlingsrom. Arealer for utstyr og personell som skal utføre service og vedlikehold. 

Arealer for partikkelakselerator og strålelinjer 

Herunder: stråleskjermet betongbunker for partikkelakselerator og for stråletransport frem til 

behandlingsrom.  

Partikkelakseleratoren vil være en syklotron eller en synkrotron plassert i en egen stråleskjermet 

betongbunker.  

Ved valg av synkrotron vil man behøve noe mer plass enn ved valg av syklotron, dette både fordi en 

synkrotron vil kreve større plass til selve akselerasjonsringen enn det en syklotron vil gjøre og fordi 

en synkrotron vil behøve en pre-akselerasjon i en lineærakselerator plassert like ved siden av 

synkrotronringen. Ionekildene vil kreve plass.  

Både normalt-ledende og superledende akseleratorer vil behøve kjølesystemer og vakuumsystemer 

for operasjon. System for akselerasjonsfelt; elektromagnetisk RF bølge, vil kreve plass.  

Ved valg av syklotron; vil system for energimodulering kreve plass, energimoduleringsområde vil 

være spesielt stråleutsatt (nøytronstråling). 

Område for stråletransport mellom akselerator og behandlingsrom; dette området vil inneholde 

strålelinjer, magnetsystem for avbøyning og fokusering av partikkelstrålene, vakuumsystem, magnet 

kjølesystem, strålelinje diagnostikksystem, diverse andre kjølesystem og energimoduleringssystem 

(dersom syklotron).  

Arealer og utstyr for dosimetri og kvalitetssikring 

Herunder: rom for dosimetri utstyr og utstyr for kvalitetssikring av strålelinjer og behandlingsplaner. 

Måleutstyr til kvalitetssikring vil normalt bestå av diverse detektorutstyr, bord for målefantomer, 

diverse elektronikk og datautstyr.   

Arealer og utstyr for forskningsformål 

Herunder: rom til utstyr og støttesystemer for forskning og utviklingsarbeid. Rom til forskere for 

dataanalyse og oppbevaring av medbragt utstyr.  

Ved planlegging av et forskningsrom vil man måtte vurdere nøye hvorvidt forskningsrommet på et 

senere tidspunkt skal kunne omformes til et behandlingsrom, spesielt dersom det på et senere 

tidspunkt kan være aktuelt å plassere et roterbart gantry i dette rommet.  

Plassering og innretning av strålelinje inn til forskningsrom vil måtte vurderes i lys av om man skal 

gjennomføre øye-behandling i dette rommet i perioder med behov for dette. Ved anvendelse av 
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forskningsrom til øye-behandling må man planlegge og tilrettelegge for posisjoneringsrobot med 

pasientstol. 

 

9.2 Utforming av anlegg for protonterapi 
 

Anlegget må utformes i henhold til myndighets krav, anbefalinger og erfaringer fra leverandører og 

fagmiljøer og også basert på kunnskap om utforming av lignende anlegg på verdensbasis. Hensyn til 

strålevern og effektiv pasientflyt vil være viktige elementer ved utformingen av anlegget. Et 

protonanlegg vil normalt utformes med en inndeling som følger:  

1) Områder som omfattes av streng adgangskontroll og strenge krav til strålevern, slik som bunker 

for akselerator, strålelinjer og tekniske områder. 

2) Områder for pasienter og behandlings personale, med andre krav i forhold til adgang og 

strålevern, det vil her ikke være noen strålefare ved normal operasjon. 

3) Områder for pasienter, pårørende, administrativt personale, resepsjon og venteroms arealer og 

arealer tilgjengelig for personale fra sykehuset og befolkningen for øvrig. 

Det vil normalt være mest hensiktsmessig å plassere 1) i størst mulig grad vekk fra områder hvor folk 

flest ferdes, gjerne under grunnen og inn mot fjellgrunn, dette blant annet for å forenkle tiltak i 

forhold til strålevern (inkludert det å benytte grunnen som skjerming) og forhold tilknyttet 

adgangskontroll. 

De fleste anlegg krever bygg som går over flere vanlige plan (etasjer) i høyden, dette både fordi noe 

av utstyret og den betong som kreves for skjerming av dette tar vesentlig plass og fordi de aller fleste 

anlegg i dag utstyres med roterbare gantry, som krever plass tilsvarende 3 normale etasjeplan i 

høyderetningen. 

Det er vanligvis slik at protonanlegg bygges slik at akselerator, strålelinjer, behandlingsrom, 

diagnostikkrom og øvrige pasientområder plasseres i et stort hovedplan. Dette har flere fordeler, 

både med tanke på tilkomst fra flere sider av bygget, relativt enkel transport internt, og med tanke 

på mulige utvidelser i fremtiden. 

De fleste leverandører tilbyr imidlertid også såkalte vertikale løsninger, dette skyldes delvis at det 

etter hvert er ganske vanlig at man planlegger anlegg inn i sykehusområder med svært lite ledig 

tomteareal. I disse vertikale anleggene er akseleratoren plassert under bakken (nederst), tekniske 

rom og strålelinjer over denne (i midten) og behandlingsrom og øvrige rom for diagnostikk, 

administrasjon og personale i plan over bakken (øverst).  

Hvorvidt man skal velge en vertikal løsning, eller en løsning hvor (nesten) alt er plassert i ett og 

samme plan, må vurderes opp imot tilgjengelig tomteareal, tomtens beskaffenhet og hvilken vekt 

man skal tillegge utvidelsesmulighetene, både når det gjelder antall behandlingsrom, nytt utstyr, 

utstyr som ikke er kommersielt tilgjengelig ved første byggestart, og hvilken type partikler man vil 

arbeide med, slik som karbon, helium, litium, oksygen, neon, etc. 
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Det vil være viktig å ta høyde for at den teknologiske utvikling, nærmest kontinuerlig, vil åpne opp for 

nye løsninger i løpet av de kommende årene; kompakthet, enkelhet og modulbaserte løsninger er 

her stikkord. Et sentralt aspekt blir å sette av plass rundt anlegget for fremtidig utvidelse og også 

utforme anlegget slik at den plassen som blir avsatt for fremtidige utvidelser kan tas i bruk uten å 

påvirke driften i for stor grad. 

Det er viktig å legge forholdene til rette slik at man har tilstrekkelige utvidelsesmuligheter i forhold til 

både å kunne øke antallet behandlingsrom for protonterapi og også å kunne inkorporere og 

igangsette karbonterapi og utvide dette tilbudet, på senere egnede tidspunkt.  

 

9.3  Spesielle forhold som må hensyntas 
 

Overordnet Helse Miljø Sikkerhetsbasert risikoanalyse(HMS) 

Det må relativt tidlig i arbeidet med å etablere et anlegg for protonterapi ved Haukeland 

Universitetssykehus utarbeides en overordnet HMS basert risikoanalyse for anlegget. Dette for å 

kartlegge hvilken risikoprofil det anlegg man etablerer vil ha for å kunne identifisere vernetiltak tidlig 

nok i planleggingsprosessen. En slik analyse må samordnes med den eksisterende 

risikovurderingsprosedyren i Helse Bergen. 

Herunder må kartlegges; hendelsesforløp for og konsekvenser ved strømstans (ved strømbrudd og 

ved ulykker), ved ikke-planlagt, hurtig nedstengning av anlegget, konsekvensanalyse ved brann eller 

elektriske overslag i anlegget. 

En overordnet HMS kartlegging vil måtte beskrive konsekvenser for ansatte, pasienter, omgivelsene 

og den normale drift, de forskjellige typer uønskede hendelser vil ha. Kartleggingen vil munne ut en 

identifikasjon av hvilke tiltak og barrierer som må iverksettes og implementeres i anlegget for å 

redusere konsekvensene til et forsvarlig, akseptabelt, minimumsnivå. 

 

Strålevernhensyn og skjermingsbehov  

Bygging av et anlegg for partikkelterapi vil kreve et grundig og systematisk arbeid i forhold til 

stråleskjerming: 

A) Nøytronstråling; i og ved partikkelakselerator, i akseleratorbunker, i strålelinjeområde, i og 

rundt behandlingsrommene, i tilstøtende rom, slik som sentralt- og lokale kontrollrom, i 

tekniske rom og områder for pasienter og personale forøvrig. Nøytrondetektorer og 

måleutstyr som logger nøytronstråling må installeres. 

B) Høyenergetiske protoner og tunge ioner; stråling fra de akselererte partikler i akselerator- 

og strålelinjeområdet, i behandlingsrom og i de tilstøtende arealer. Partikkelstrålene vil tidlig 

i akselerasjonsforløpet ha så høy energi at det må skjermes slik at bortfall av magnetfeltene 

som styrer og fokuserer strålelinjene ikke medfører noen risiko for personalet som arbeider i 

dette området (fail-safe). Strålingen inn til pasientene i behandlingsrommet vil måtte 



34 
 

kalibreres, kontinuerlig kontrollmåles og overvåkes. Stråleleveringssystemene må 

kvalitetssikres jevnlig slik at pasientene ikke mottar ukontrollert stråling ved uhell (fail-safe). 

C) Høyenergetisk gammastråling; aktivering av utstyr og komponenter vil alltid medføre 

produksjon av høyenergetisk gammastråling i de samme områder som under B). Detektorer 

og måleutstyr som logger strålenivåene fra aktiverte komponenter og utstyr må installeres i 

alle relevante områder. 

D) Stråling fra diagnostisk utstyr; CT skanner, Cone Beam CT skanner, annet kilovolt avbildnings 

-og doseverifikasjonsutstyr. Utstyret vil være plassert i behandlingsrom og i tilstøtende rom 

hvor diagnostiske undersøkelser vil finne sted. 

E) Magnetiske felt fra akselerator, fra magnetsystem for styring og fokusering av 

partikkelstrålene og magnetiske felt fra MR skanner, dersom dette planlegges installert i 

anlegget. 

 

Utgangspunktet for skjermingstiltakene er utvetydig ivaretagelse av krav til maksimalt tillatte 

stråledoser for alle ansatte, pårørende og pasienter som til enhver tid befinner seg ved anlegg for 

partikkelterapi.  

Skjermings-, prosedyre- og tiltaksarbeid i forhold til stråling vil ha som siktemål å minimalisere alle 

stråledoser i henhold til det internasjonalt anerkjente ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 

prinsippet.  og å sikre at man arbeider i henhold til nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og 

retningslinjer for tillatte grenseverdier for stråling. 

Stråling til omgivelsene 

Det vil måtte utarbeides overordnet strålevernplan for anlegget, herunder strålevernrisikoanalyse 

med oversikt over evt. utslipp av aktivert materiale til omgivelsene, med beregninger av omfanget av 

stråling til omgivelsene. Det må utarbeides prosedyrer og tiltak, herunder adgangsbegrensninger, for 

de områdene rundt anlegget som vil tenkes påvirket av stråling eller utslipp av radioaktivt materiale 

fra anlegget. Det vil være viktig å sørge for god informasjon om strålevern og bruk av stråling ved 

anlegget til folk i nærområdet. 

 

Adgangsbegrensninger 

Et anlegg for partikkelterapi vil være et anlegg der deler av arealene vil være avstengt for alle andre 

enn relevant kvalifisert personale. Hele anlegget vil være underlagt adgangsbegrensninger.  

 Tungt utstyr 

Byggeriet er av en omfattende art med store betongkonstruksjoner og tentativt omfattende 

massetransport.  I tillegg til voluminøse og tunge transporter for levering av utstyr. 

For Helse Bergen sitt vedkommende har vi undersøkt den tekniske mulighet for inntransport av den 

tentativt tyngste enheten. Det er et paradoks at denne enheten er i forbindelse med ett-roms 
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løsningen.  For denne løsningen er det snakk om en transport på ca. 35 meter og en vekt på 45 tonn.  

Dette lar seg inntransportere, nattestid, og med tre stopp med vridning av ekvipasjen med 

mobilkran.  Det tar 6 timer å rigge en slik mobilkran.  Dette bare for å si noe om kompleksiteten. 

Det er klart at etablering av denne strukturen vil gi utfordringer hva gjelder transport av byggevarer, 

særlig betong, i byggefasen.  Det kan risikeres at veier etc. må utbedres i noen grad etter en 

gjennomføring.  Det bør også vurderes andre produksjonsformer, eksempelvis lokalt blandeverk. 

Trolig vil begrensninger hva gjelder vekt og dimensjon generere behov for flere transporter. 

Logistikken av byggeriet må i særlig grad ivareta byggbarhet, herunder inntransport av tungt 

mekanisk utstyr, og en tentativ utskiftning av deler av dette.  Det må tilrettelegges for bruk av ulike 

former for kraning. 

Plantegning; eksempel på utforming

Figur: Eksempel på anlegg for proton terapi med 2 behandlingsrom utstyrt med roterbart gantry, syklotronen er 

vist til venstre på tegningen. Tegningen er lånt med tillatelse fra IBA, de ytre mål er 32 meter (vertikalt på 

tegningen) x 42 meter (horisontalt på tegningen). 
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Kapittel 10. Alternativsvurdering 
 

For beskrivelse av dagens stråleterapivirksomhet ved HUS se kapittel 5 om dimensjonering av 

behandlingskapasitet.  

 

10.1 Alternativ 0 – kjøp av behandlingsplasser for protonterapi i utlandet  
 

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og med bistand fra 

sykehuspartner i Helse Sør Øst, etablert et utvidet tilbud om strålebehandling med protonterapi til 

norske pasienter som oppfyller indikasjon for slik behandling.  Det er gjennomført en 

anskaffelsesprosess og det er inngått avtale med tre sentre i USA og tre i Europa, med et estimert 

antall pasienter på 20 i 2013, gradvis økende til 100 pasienter i 2016.  

Kostnader for slik behandling varierer fra 450 000 kroner (Heidelberg) til 1.1. millioner kroner 

(Jacksonville, Florida USA).  De fleste barn sendes til USA, der de har lang erfaring i å behandle barn 

med protonterapi. I tillegg er det betydelig kostnader for reise, sykemelding og permisjoner for 

pårørende. 

Hvis vi tar utgangspunkt i antall pasienter i Helse Vest regionen som er aktuell for 

utenlandsbehandling i 2020, ville vi få en årlig kostnad på ca. kr 75 millioner kroner11. 

Gjennomsnittkostnaden er estimert til 930 000 per pasient12. 

For pasienter som er bosatt i Helse Vest regionen er det Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling 

for Kreftbehandling og medisinsk fysikk som står for den faglige utvelgelsen av pasienter som er 

aktuell for protonterapi i utlandet.  

Hittil i 2014 er det sendt ut 26 pasienter til utlandet for protonbehandling fra alle helseregionene. 

Underforbruk av protonbehandling 

Oversikten over antall pasienter som er sendt til utlandet i løpet av de siste årene viser at det er 

underforbruk av protonterapi for de pasienter som i følge etablerte indikasjoner burde hatt dette 

som standardbehandling. Bakgrunnen for at relativt få pasienter sendes til utlandet er flere. 

Kunnskapen om protonterapi blant rekvirerende lege kan være mangelfull. Å sende pasienter til 

utlandet for protonterapi er både tid- og ressurskrevende for det sykehuset som har ansvaret for 

pasienten. Kravene til kontakt i forkant, under og i etterkant av behandling medfører et betydelig 

merarbeid både for det medisinske og det administrative nivået. Dette gjelder mtp. medisinsk 

dokumentasjon, oversettelse av journaler m.m. til engelsk og ikke minst logistikken med 

informasjonsoverlevering innenfor gjeldende lovverk til de utenlandske klinikkene. Det kan også 

være språklige og andre barrierer hos pårørende og pasient som motvirker tiltaket. 

                                                           
11

 Helsedirektoratet estimerer å øke avtalen om utenlandsbehandling til 400 pasienter i 2018, 80 pasienter (20 
%) av disse tilhører Helse Vest RHF. 
12

 Dette inkluderer behandling, reise og oppholdsutgifter. Det er ikke lagt inn noen merkostnad for det 
sykehuset som håndterer utsending av pasient. 
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I tillegg må behandlingen skje i et gitt tidsvindu i behandlingsforløpet, og dette kan være vanskelig å 

få til da det fordrer ledig kapasitet ved de anleggene som vi har avtale med.  Ved de fleste klinikker i 

dag regnes ca. 10 dager fra pasienten er mottatt til behandling kan starte, noe som kan medføre en 

uheldig pause i flermodal kreftbehandling. Noen pasienter kan også være for syke til å tåle 

belastningen med å reise til utlandet, betinget av cellegift og annen medikamentell behandling. 

Samtidig er det også noen pasienter det kan være indikasjon for å behandle basert på medisinsk 

skjønn, men som ikke er en fast indikasjon for utenlandske pasienter ved sykehusene Norge har 

avtale med. Det gjelder f.eks. tidligere strålebehandlede pasienter, hvor rebestråling mot samme 

området av kroppen kan gi langvarig sykdomskontroll. Disse forhold gjør at utenlandsbehandling 

aldri vil nå det volumet som kan være medisinsk indisert. 

Det er blitt en merkbar økning i etterspørselen etter protonterapi fra pasienter og pårørende de siste 

par årene og det er grunn til å forvente at kravene fra opplyste pasienter vil øke i tiden fram mot at 

det første protonsenteret er i full drift.  
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10.2 Alternative plasseringer av anlegget på tomt 

 
Alternativsvurderingen for idefasearbeidet dreier seg om anleggets plassering på tomt.  

I tillegg er det gjort en vurdering av dimensjonering av behandlingskapasitet (antall 

behandlingsrom/gantry) som tilsier at det ikke er hensiktsmessig å bygge et ettromsanlegg, se 

kapittel 5.   

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

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

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

Haukeland universitetssjukehus er Haukelandsbakken 45, inklusiv parkeringsanlegget. Dette er og et 

naturlig område for utvidelse av virksomheten på Haukelandsområdet for andre funksjoner ved 

sykehuset.    

Det er derfor ikke aktuelt å utrede flere ulike lokalisasjoner/ andre tomtealternativ for anlegget i 

dette idefasearbeidet, da det en forutsetning for etablering av protonanlegget at dette ligger i 

umiddelbar nærhet av HUS. Bakgrunnen er både faglig og økonomisk. Protonterapi er 

strålebehandling og onkologer vil ha et pasientansvar basert på tumorform med mulighet til å velge 

den strålebehandling som er mest gunstig for pasienten. Allerede eksisterende infrastruktur i 

sykehuset (ulike laboratorier, billeddiagnostikk, poliklinikk) vil utnyttes uten i for stor grad å dublisere 

dette.    

På denne bakgrunn gjorde styret i Helse Bergen vedtak om kjøp av tomten Haukelandsbakken 45  fra 

Statsbygg i styresak 38/13. 
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Beskrivelse av tomt- Haukelandsbakken 45, inklusiv parkeringsanlegg 

Tomten er lokalisert i fjellside over sykehusområdet. Tomtene har et areal på 5.2 daa og 3.2 daa. 

          

  

 

 

 

Eksisterende funksjoner og adkomst 

Området er i dag bebygget med parkeringsanlegg, tidligere høyskole og bolig. Ulriksbanen ligger i 

umiddelbar nærhet. Det er god adkomst fra eksisterende vei samt gangavstand til sykehusområdet, 

og til Bygg for Biologiske Basalfag, der det er store basalforskningsmiljøer innfor medisinske basalfag 

og translasjonsforskning.  Etablering av vertikal tilkomst til anlegget fra Haukeland 

universitetssjukehus kan gjøres på flere måter, eksempelvis; funicular, heis ved laboratoriebygget og 

bro over til anlegget.   
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Alternativsvurdering vedrørende plassering på tomt 

I volumstudiene for plassering av anlegget på tomten er det for begge alternativene sett på om det 

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

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

bakgrunn er det er synliggjort to mulige alternative plasseringer på tomten.  

Alternativ 1. Anlegget bygges på parkeringsplassen 

Alternativ 2. Anlegget bygges på hybelbyggets tomt  

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

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

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

derfor være dialog med Stiftelsen om eventuelt kjøp av bygg/tomt.   

Sammenlikningen tar forbehold om resultatet av de geotekniske undersøkelsene. 

 

ALTERNATIV 1. På tomten til parkeringshus på toppen av Haukelandsbakken, 161/14 og 161/1273  
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ALTERNATIV 1. Anleggets plassering i terreng 

 

 

ALTERNATIV 1. Plantegning. Viser to gantry, forskningsrom, akselerator og tilhørende 

støttefunksjoner bygd i front av bygget 
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Vurdering alternativ 1 -På tomten til parkeringshus på toppen av Haukelandsbakken, 161/14 og 

161/1273  

FOR 

• Stor tomt som gir mulighet for framtidig utvidelse av virksomhet, f.eks. med lineærakseleratorer i 

tilknytning til protonanlegget  

• Lett tilgjengelig i byggefase 

• I tråd med kommunens overordnede strategi om fortetting ved at en utnytter allerede bebygd 

tomt, dog er utnyttingen her noe lavere sammenliknet med alternativ B  

• Stor fjellskrent i bakkant «gjemmer» anlegget. 

 

MOT 

• Båndlegg tomt som kan brukes til utvidelse av protonanlegg eller karbonanlegg i framtida.  

• Riving av eksisterende parkeringsanlegg i betong 

• Noen utfordringer i forbindelse med opprettholdelse av gangstier inn i friområde. 
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ALTERNATIV 2 - På tomten til Haukelandsbakken 49 og 51 (161/13) 

 

 

ALTERNATIV 2. Anleggets plassering i terreng 
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ALTERNATIV 2- Plantegning. Viser 2 gantry, forskningsrom, akselerator, støtteareal, og  

sammenbinding av nybygg med eksisterende areal  i hybelhus (stiftelsen) 

 

 

 

Vurdering av alternativ 2- vurdering  

FOR    

• Tomt for parkeringsbygg i Haukelandsbakken (alternativ A) kan reserveres til framtidig 

utvidelse byggetrinn 2 for nytt karbonanlegg 

• Arealeffektivitet. Legger godt til rette for å gjenbruke mellombygget og sykepleiehøgskolen 

til støttearealer. Det vil derfor sikre god utnyttelse av eksisterende bygningsmasse og 

infrastruktur.  

• Skånsom plassering med tanke på eksisterende bygg og omgivelser 

• I tråd med kommunens overordnede strategi om fortetting ved at en utnytter allerede 

bebygd tomt.  

• Tilrettelagt for maksimal utnytting av tomt. 

 

MOT 

• Kan være trangt i byggefase 

• Riving av hybelbygg som medfører at Helse Bergen mister boliger i rekrutteringsøyemed og 

verditap av eksisterende boliger som er i drift 
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• Utfasing av Stiftelsen Haukeland studentheim sin drift i bygget, må avklares om Helse Bergen 

kan erverve/kjøpe bygg/tomt 

For begge alternativene gjelder at man må beslutte endelig dimensjonering av anleggene og ta 

stilling til grad av fremtidige utvidelsesmuligheter i forbindelse med at det gis en anbefaling hva 

gjelder endelig lokalisasjon.  Det må på et relativt tidlig tidspunkt startes en innkjøpsprosess med det 

formål å etablere relasjoner til leverandører som kan gi leverandørspesifikke krav til byggeriet. 

For begge alternativene vil det være meget viktig å etablere et byggbart byggeri og gi rom for 

inntransport av tunge konstruksjoner i byggefasen og senere i en utskiftningsfase.  De studier som 

må gjøres hva gjelder dette forhold kan være avgjørende for valg av alternativ. 

Reguleringsteknisk er det avklart med Bergen kommune at det er relativt problemfritt å holde begge 

alternativene åpne i en parallell vurdering. 

For begge alternativene vil det være aktuelt å vurdere erverving av stiftelsens hybelhus til bruk som 

pasienthotell for denne pasientgruppen.  Det må derfor gjøres en vurdering av forventet nødvendig 

hotellkapasitet, og dette må sees i sammenheng med den øvrige hotellkapasiteten for hele 

sykehuset.  Bla. vurdere endringer i hotellbehov med et nytt barnesenter gitt en større nærhet av 

hotellfasilitetene.  Kostander til erverv og oppgradering må vurderes. 

For alternativ B vil det også være behov for riving av dagens hybelhus. Her må det foretas en pro et 

contra vurdering hva gjelder reduksjon i botilbud samt kostnader ved utfasing.  Det vil være dyrere å 

rive dette bygget kontra parkeringsarealer. Når det gjelder alternativet på parkeringsplassen vil også 

dette medføre en del rivingskostnader. 

For begge arealene må adkomst for pasienter og logistikk mellom behandlings- og støttearealer 

vurderes. 

I tillegg til anleggets plassering på tomt er det i dette idefasearbeidet gjort en vurdering av ett- 

kontra to behandlingsrom ved etablering av protonanlegg ved HUS. I volumstudien er det også tatt 

høyde for at det skal etableres et forskningsrom med fast strålelinje, og at virksomheten kan utvides 

med ett behandlingsrom.    

Forskningsrom  

Partikkelterapi er et utviklingsområde som bør forplikte til forskning. Ved anlegget bør det etableres 

eget forskningsrom som legger forholdene til rette for klinisk forskning, strålebiologisk forskning og 

fysikk/teknologisk forskning. I tillegg vil eget forskningsrom være en klar fordel i å bli en attraktiv 

partner for internasjonalt forskningssamarbeid. En synkrotron kan gi mulighet for å produsere 

karbon- og andre tyngre ioner til forskningsformål, dette kan gjøres dels parallelt med klinisk 

virksomhet på protonene. 

Forskningsrommet kan etableres slik at det kan konverteres til behandlingsrom. Dette er særlig 

aktuelt for øyebehandling, der man kan klare seg med en stasjonær strålelinje. 

Etablering av forskningsrom krever en akselerator som kan serve flere rom med strålelinje, det 

medfører at de mest kompakte løsningene med kun en strålelinje bortfaller.    
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Et forskningsrom trenger ikke gantry, men må ha fast strålelinje inn i rommet. Etablering av 

forskningsrom inklusiv nødvendig utstyr er estimert med en kostand på 50 millioner kroner.  

Ekstra bunker for fremtidig utvidelse  

Det er flere anlegg i verden som har valgt å bygge ekstra bunker fra start av, bl.a. Skandionkliniken i 

Sverige (som har 2 gantry og en ekstra bunker).  Å legge til rette for utvidelse med en ekstra bunker 

fra start av er kostnadsbesparende, gir mer fleksibilitet i forhold til fremtidig utvidelse av anlegget og 

betydelig kortere nedetid for installasjon av anlegget.  

Valg av akseleratortype  

Generelt leverer èn akselerator stråling til alle behandlingsrommene i et anlegg for partikkelterapi. 

Unntaket er kompakte ettromsanlegg, der det er en strålekilde per rom. 

Her er det to hovedtyper partikkelakseleratorer:  

A) Syklotroner, som er mest vanlig for protonanlegg  

B) Synkrotroner, som er mest vanlig for kombinasjonsanlegg hvor man anvender både protoner og 

tyngre (karbon) ioner). For synkrotroner må man pre-akselerere de partikler man anvender i forkant 

av akseleratoren. Dette gjøres med en lineærakselerator.  

En synkrotron kan levere protoner til behandlingsrom og karbonioner (og evt. andre ioner) til 

forskningsrommet. Dette gir betydelige muligheter til partikkel- og biologisk forskning på en 

strålekvalitet det er stor grunn til å tro også vil komme til klinisk anvendelse i Norge i fremtiden. 

I neste fase må det vurderes valg av akseleratortype, om det skal tilrettelegges for et tredje rom på 

sikt gjennom å bygge en ekstra bunker fra start av og det må vurderes om det skal bygges eget 

forskningsrom.  Valg av akseleratortype vil legge føringer på forskningsmulighetene. Disse forholdene 

må også sees i relasjon til plassering på tomt.  
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Kapittel 11. Økonomiske konsekvenser for investering og drift  
 

 

I dette kapittelet belyses hvilke økonomiske konsekvenser de ulike alternativene vil få for Helse 

Bergen HF med hensyn til investeringer og drift. I tillegg skisseres hvilke forutsetninger som legges til 

grunn for økonomisk bæreevne. 

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

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

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

fra litteraturen forøvrig.  

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

skyldes at det finnes relativt få små anlegg som er i drift per 2014, samt at det er visse utfordringer 

med å regne om til norsk kostnadsnivå uten å gå detaljert til verks. Vi anser likevel usikkerheten på 

kostnadsestimatene for å være innenfor det som er normalt i en idefaserapport. Det er et økende 

antall leverandører av protonanlegg på markedet og dette vil mest sannsynlig på sikt redusere 

investeringskostnadene for utstyr. 

 

11.1  Investeringskostnader for ulike alternativer 
 

 

Alternativ 0 – kjøp av behandlingsplasser for protonterapi i utlandet 

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

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

den økende mengden pasienter. 

Helsedirektoratet estimerer i brev til HOD at det i 2018 vil være behov for å sende ut ca. 400 

pasienter på landsbasis til protonbehandling i utlandet. Med dagens prisnivå ligger 

gjennomsnittskostnaden på ca. kr 930’ pr utsendt pasient. Det betyr at i 2018 vil kostnaden til 

protonbehandling i utlandet på landsbasis ligge rundt kr 372 mill. Av disse 400 pasientene kan man 

anta at 80 personer tilhører Helse Vest RHF, som vil utgjøre en kostnad på ca. kr 75 mill. i 201813. 

Dette er en underdekning i forhold til estimert behov for protonstrålebehandling for pasienter 

tilhørende Helse Vest RHF, jfr. tabell 5.1. 

Tabell 5.1 viser fremskrevet kreftforekomst for alle krefttilfeller i Norge og Helse Vest frem til 2031, 

og fremskrevet strålebehov fram til 2031 i Helse Vest. Det estimeres at 54 % av antall krefttilfellene 

per år bør få strålebehandling. Per i dag har Helse Bergen 5 stråleterapimaskiner i drift. I løpet av få 

år må kapasiteten økes ved å utvide drift med ettermiddagsskift og/ eller investere i en ny Linac. 

Investeringskostnaden for 1 ny Linac for Helse Bergen vil beløpe seg til ca. kr 30 mill. Grunnen til at 

investeringskostnaden ikke er høyere er fordi man allerede har en bunker hvor man kan plassere den 

6. stråleterapimaskinen. Når man i fremtiden skal ha den 7. maskinen vil kostnaden øke betraktelig 

da det mest sannsynlig ikke vil være plass i eksisterende bygningsmasse til dette. I så tilfelle må man 

bygge et nytt stråleterapianlegg. I følge estimater vil investeringskostnadene ved å investere i et 
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 Av total tildeling til Helse Norge tilordnes ca 20% til Helse Vest RHF 
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ordinært stråleterapianlegg med 2 stråleterapimaskiner og to bunkere beløpe seg til ca. 265 mill.14 

Det må i den sammenheng bemerkes at hverken areal eller utstyr til MR og PET er inkludert i disse 

tallene.  

 

Tabell 11.1. Oppsummering av investerings- og driftskostnader knyttet til alternativ 0 de nærmeste årene 

 År Investering Driftskostnader 

Utenlandsbehandling, 
protonstråling 

2018  75 mill. 

Utvide med ettermiddagsskift 
på eksisterende 
stråleterapimaskiner 

  12 mill. pr maskin pr 
ettermiddagsskift* 

Ny Linac, 6. maskin 2017/2018 30 mill. 12 mill. 
(eks. økte avskrivninger) 

Nytt stråleterapianlegg med 2 
bunkere og 2 maskiner 

2022/2023** 265 mill. 30 mill. 
(eks. økte avskrivninger) 

* Årlig driftskostnad pr Linac for eksisterende maskinpark i Helse Bergen er estimert til ca. 12 mill. Kostnaden for å utvide til 
kveldsskift er ikke estimert på nåværende tidspunkt. 
** Man må se på total stråleterapikapasitet i Helse Vest med hensyn til innslagspunkt for nytt stråleterapianlegg. 

 

Investeringskostnad for protonanlegg med ulike romløsninger 

Et protonsenter vil generere relativt høye investeringskostnader med tilhørende høye 

driftskostnader. Det vil imidlertid variere noe avhengig av hvilken teknologi og leverandør som 

velges. 

Momenter som vil være aktuelle: 

- Grad av risikoeksponering: Med dette punktet menes grad av vilje til å ta med leverandører som 

kan ha kostnadseffektive løsning i form av mer kompakte anlegg, men som ikke kan vise til 

samme referanseliste som mer etablerte leverandører. Under et besøk i England ble det sagt at 

de valgte bort interessante leverandører til fordel for trygghet ved å velge etablert leverandør.  

 

- Kostnader som følge av teknologisk utvikling etter anbud og frem til oppstart. Dette er en 

usikkerhet som ikke er mulig å unngå så lenge innkjøpet skjer flere år før installasjon. Mest trolig 

går utviklingen mot mer kompakte anlegg og mer avanser levering av dosen. 

 

- Valg av akselerator vil påvirke investeringskostnaden vesentlig. Dersom man velger en 

synkrotron som gir mulighet for produksjon av karbonioner til forskningsøyemed vil dette øke 

investeringen med ca. kr 250 mill. i utstyrskostnad. I tillegg må det påregnes noe økte kostnader 

til bygg, men dette avhenger også av om man klargjør anlegget for en 3. bunker. 

 

- Valg av plassering av anlegg på tomt vil påvirke handlingsrommet i forhold til alternativene man 

har. Dette vil igjen påvirke kostnaden man vil få ved bearbeidelse av tomten. Dette må utredes 

videre i konseptfasen. 
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 Bygger på estimater hentet fra rapporten «Oppfølgning av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst av 26.06.2014» 



49 
 

 

Nedenfor følger anslag for investeringskostnader til bygg og utstyr til et regionalt protonanlegg med 

ett eller to rom. Anslagene inkluderer følgende: 

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

 Normale pasient- og kontorfasiliteter  

 Utstyr og felles IKT-løsning for planlegging. 
 

 

Følgende er ikke tatt med i noen av estimatene for alternativene under: 

 Finansielle kostnader knyttet til byggelån mm. 

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

 Pasienthotell 

 
Tabell 11.2 Viser investeringskostnader for ulike romløsninger.  

Investeringskostnader for  Ettromsløsning Toromsløsning 

Alle tall i mill. NOK15 inkl. mva:   

Bygg* 279 415 

Utstyr/maskiner 280 405 

Div. 
Forskningsrom inkl. utstyr 

30 
0 

45 
50 

Total kostnad  
 
Kostnad pr behandlingsrom 

589 
 

589 

915 
 

457,5 

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

2
 for en toromsløsning  

 

Som det fremgår av tabellen over er det lavere enhetskostnader pr. behandlingsrom dersom man 

etablerer to rom kontra ett rom. Det skyldes i hovedsak at det er relativt like behov for radiologiske 

støttetjenester, kontorer m.m. enten man etablerer seg med ett eller to behandlingsrom.  

Dersom man velger å bygge en ekstra bunker til fremtidig utvidelse i samme byggeprosess vil dette 

generere en høyere investeringskostnad, anslagsvis ca. kr 125 mill., men vil på sikt gi en lavere 

enhetskostnad enn om man må bygge en tredje bunker i ettertid. 

 

11.2  Andre investeringer 

 
Pasienthotell 

Kapasiteten ved eksisterende pasienthotell i Helse Bergen er allerede i dag knapp. Et protonanlegg vil 

kreve økt kapasitet. I denne rapporten tar vi ikke med tilhørende investeringskostnad da det er 

nødvendig å se på utvidet pasienthotellkapasitet i en total kontekst for hele sykehuset.  
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 Kroneverdi på 2014-nivå. 
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Større forskningsstrukturer 

 

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

toromsløsningen. Dersom det ønskes ytterligere arealer til forskningsformål, må dette komme i 

tillegg til de estimatene som er beregnet. Dette gjelder både for kontorer, utstyr og evt. 

forskningslaboratorium. Det vil være naturlig at Kunnskapsdepartementet evt. involveres i slike 

investeringer. 

 

11.3  Driftskostnader for regionalt protonanlegg 

 

Estimatene tar utgangspunkt i at det behandles ca. 230 pasienter per år per behandlingsrom hvor 

hver pasient får 26 fraksjoner i snitt, og at det i gjennomsnitt tar 30 min. pr. fraksjon. Videre legges 

det til grunn at det skal være full drift i 230 dager pr år. Det tilsier at hvert behandlingsrom må nyttes 

til pasientbehandling i 13 timer pr. dag i snitt, og at man må ha en ordning med to skift. Sentrene vil 

ha drift alle virkedager i året (ca. 250 dager), men det er lagt opp til lavere aktivitet i ferie- og 

høytidsperioder.  

 

For å garantere oppetid på anlegget krever flere av leverandørene å ha eget driftspersonell fast 

stasjonert på stedet. Kostnader knyttet til dette er inkludert i egen serviceavtale som vises i 

oversikten under. 

 
Tabell 11.3. Driftskostnader ved en- og tomromsløsninger 

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

16
 22 40 

Vedlikehold, serviceavtale
17

  21 30 

Andre driftskostnader
18

 
Avskrivninger

19
 

7 
17 

12 
27 

Totalt pr anlegg   67 109 

   

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

 

I denne rapporten velger vi å bruke kostnadsestimater som er utarbeidet iht. nasjonalt idefasearbeid. 

Kostnadene per pasient for protonterapi er i en studie beregnet til å være 3,2 ganger høyere enn 

ordinær stråleterapi20. Det er noe høyere enn i den nasjonale rapporten der det anslås at 

protonterapi er ca. 2,5 ganger dyrere enn fotonterapi. Selv om protonterapi er en dyr behandling, er 

det imidlertid flere kreftpasienter som i dag får medikamentell behandling hvor kostnadene for 

                                                           
16

 Er inkl. sos.kostnader og tar utgangspunkt i vedlagte bemanningsplaner jfr. vedlegg 9.2. 
17

 Vedlikehold og servicekostnader inkluderer servicepersonell fra leverandør og estimert til 7,5 % av utstyrskostnaden. 
18

 Inkluderer energikostnader. 
19

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

10 år. 
20

 «How costly is particle therapy? Cost analysis of external beam radiotherapy with carbon-ions, protons and photons», 
Radiotherapy and Oncolgy 95 2010 
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medikamentene alene er på samme kostnadsnivå eller dyrere enn protonbehandling. Et eksempel på 

dette er behandling med Ipilimumab, som anslagsvis koster kr 876 000,- per pasient.21  

 
Følgende kostnader er ikke tatt med i estimatet for driftskostnader 

 Reise og opphold for pasienter når behandlingen foregår 

 Kostnader knyttet til forskning utover kliniske protokollstudier 

 Finansielle kostnader (rentekostnader) 

 Felleskostnader som administrasjon, vedlikehold av bygg, renhold, forsikring mm. 

 
Avskrivninger 
 
Når det gjelder årlige avskrivningskostnader vil avskrivningsprofilen for bygg og utstyr være ulik. Ved 

beregning av årlig avskrivningskostnad for protonanlegg er foretakets gjennomsnittlige 

avskrivningsprofiler benyttet, ref. tabell 11.3.  

 

Normalt er gjennomsnittlig levetid for bygg 46 år, men det er grunn til å anta at levetiden for 

protonanleggets bygg kan økes til 50-60 år. Årsaken til dette er at det er flere tunge bygningsmessige 

konstruksjoner sammenlignet med andre bygg.  

 

Når det gjelder utstyr er dette variabelt, men i snitt er levetiden på medisinsk teknisk utstyr normalt 

10-11 år.  

 

Nedenfor følger en tabell for tentative levetider som man kan tenke seg kunne gjelde for et 

protonanlegg. Dersom man legger til grunn en lengre avskrivningshorisont vil årlige driftskostnader 

inklusiv avskrivningskostnader reduseres. 

 

Tabell11.4: Tentative avskrivningsprofiler: 

Bygg Tentativ avskrivningsprofil 

Tekniske anlegg, byggrelatert 60 år 

Vinduer, yttertak 25 år 

Automatisering og styresystem 15 år 

 

Utstyr Tentativ avskrivningsprofil 

Strålelinjer 30 år 

Syklotron 30 år 

Gantry 30 år 

Software 5 år 

Styresystemer 15 år 

Magnet og tilsvarende utstyr 15 år 

Utstyr i behandlingsrom, nozzle etc 10 år 

 

                                                           
21

 Helsedirektoratets vurdering: 
http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/Kreft/Helsedirektoratets%20vurderinger%20av%20kreftl
egemidler_ipilimumab.pdf 
 

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/Kreft/Helsedirektoratets%20vurderinger%20av%20kreftlegemidler_ipilimumab.pdf
http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/Kreft/Helsedirektoratets%20vurderinger%20av%20kreftlegemidler_ipilimumab.pdf
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11.4  Inntektsmodell 

 
I denne rapporten går vi ikke nærmere inn på hvordan en inntektsmodell for protonterapi bør 

utformes, her henvises det til nasjonal idefaserapport22.  

 
 

11.5  Økonomisk bæreevne 
 

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

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

investeringskostnad på inntil kr 1 mrd. gitt visse forutsetninger.  

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

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

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

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

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

andre tilskudd. 

I nasjonal rapport fra 201323 ble det forutsatt at driftskostnader som følger av investeringen må 

rammefinansieres de 4 første årene. I løpet av disse 4 årene vil man ha erfaringsgrunnlag til å kunne 

utarbeide en inntektsmodell som sikrer en aktivitetsbasert inntekt, med tilhørende 

rammefinansiering.  

Et protonanlegg vil isolert sett medføre betydelige driftskostnader for Helse Bergen, ref. tabell 10.3. 

Imidlertid vil også nullalternativet generere økte driftskostnader. Et økende antall pasienter vil måtte 

få behandling i utlandet og driftskostnadene til vanlig fotonterapi vil også øke som følge av økt behov 

for denne type stråling. Ovenfor er det estimert at Helse Vest i 2018 vil bruke ca. 75 mill. på å sende 

pasienter til utlandet. Dersom man etablerer et protonanlegg vil denne kostnaden elimineres og 

merkostnaden til drift vil, dersom man velger en toroms løsning, være kr 34 mill. Protonebehandling 

vil delvis erstatte et estimert øket behov for fotonbehandling, denne besparelsen vil ytterligere 

redusere merkostnaden ved et protonanlegg.  

I henhold til tabell 5.1 vil man på sikt uansett måtte utvide kapasiteten for fotonstråling selv om man 

etablerer et protonanlegg. Man kan da tenke seg at nye linærakseleratorer etableres i tilknytning til 

protonanlegget og dermed oppnå betydelige synergieffekter. Dette er et alternativ som må utredes 

og beregnes ytterligere i konseptfasen. 
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 Nasjonal idefaserapport er under arbeid, November 2014 
23 «Planlegging av norsk senter for partikkelterapi, 15 juni 2013» 
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11.6  Finansiering av forskningsaktivitet.  

 
Forskningsaktivitet tilknyttet protonterapi bør fortrinnsvis finansieres gjennom ordinære 

finansieringsordninger for forskning, enten via forskningsmidler fra det enkelte regionale eller lokale 

helseforetak, gjennom lokale utdanningsinstitusjoner, gaver fra private personer/organisasjoner eller 

gjennom eksterne søkbare midler.  

Investeringstilskudd til evt. større forskningsstrukturer for partikkelterapi kan komme fra ulike organ. 

Med tanke på den betydelige muligheten som knytter seg til forskningsaktivitet innenfor både 

medisin, biologi og fysikk, vil det imidlertid være naturlig at også Kunnskapsdepartementet bør delta i 

investering og drift av et slikt anlegg. 
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Kapittel 12.  Mandat og prosess for konseptfase 
 

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

Konseptfasen bygger på idéfaserapporten. Forslagene til alternative løsninger fra idéfasen utredes i 

detalj i konseptfasen. Utredningene skal være tilstrekkelig detaljerte og omfattende til å kunne gi 

grunnlag for å velge ett alternativ, samt dokumentere konsekvenser av de valg som gjøres.  

 

12.1  Mandat for konseptfasen 
 

I mandatet bør det derfor inngå: mål for konseptfasen, suksesskriterier; mål, forutsetninger og 

rammer for prosjektet; grunnlag for sammenligning av alternativer; kriterier for vurdering og valg; 

ressurser og plan for gjennomføring av konseptfasen. Plan for konseptfasen bør inneholde: 

hovedleveranser i konseptfasen, suksessfaktorer, organisering, roller/ansvar, forholdet mellom 

prosjekt- og driftsorganisasjon, aktiviteter og milepæler, tidsplan, ressursbehov og kostnader, 

vurdering og oppfølging av krav til bygningsvern, samt opplegg for styring og kvalitetssikring24.  

Tidligfaseveilederen er utviklet med tanke på planprosesser i enkeltprosjekter. Når det gjelder 

planprosesser på tvers av regioner og foretak, må det vurderes hvilke forhold som bør vurderes likt i 

ulike regionale eller lokale helseforetak, eller av kompetanse- og ressursmessige årsaker bør 

samordnes på et nasjonalt nivå.  

Etableringen av regionale protonanlegg vil ha mange likheter i en planprosess, samtidig som det er 

flere lokale forhold som ikke kan utredes i en nasjonal sammenheng.  Det er naturlig at bygg og 

tomtevalg foregår i en lokal prosess, som følge av lokale reguleringsplaner/-prosesser. 

Den teknologiske utviklingen innen protonterapi skjer meget raskt. Det er derfor viktig at det ikke 

etableres nasjonale føringer som kan bli til hinder for å ta del i en slik utvikling. Dette gjelder særlig i 

forhold til større utstyrsanskaffelser, og må sees i sammenheng med at etablering av de ulike 

anleggene kan skje til litt ulik tid. Videre må det gjøres lokale tilpasninger både når det gjelder 

byggeprosjekt og driftsmodell, denne vil avhenge av og må tilpasses valgt løsning for selve anlegget.  

Det er identifisert noen områder hvor det anses som både hensiktsmessig og viktig å ha en nasjonal 

felles tilnærming i konseptfasen på tvers av helseforetakene. En slik tilnærming vil sikre transparens, 

bidra til læring og kvalitetssikring i de enkelte planprosessene i foretakene, samtidig som det vil sikre 

nødvendig fleksibilitet der det er naturlig med lokal tilpasning.  

Idefasearbeidet Helse Bergen bygger på en felles nasjonal tilnærming innen noen hovedområder. 

Disse hovedområdene er skissert nedenfor. Videre planlegging i konseptfasen vil også bygge på 

denne malstrukturen.  
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 Jfr. Tidligfaseveilederen s 16-17 
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Områder hvor det er formålstjenlig med felles tilnærming: 

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

2. Felles plan for kompetanseoppbygging  

3. Felles mal for programmering av rom 

4. Felles mal for programmering av utstyr 

5. Felles mal for beregning av inntekter og kostnader  

6. Felles mal for offentlige godkjenninger 

 

12.2.  Plan for konseptfasen 
 

Det spesielle med planlegging av protonanlegg er at valg av leverandør må skje tidligere i 

planprosessen enn ved andre byggeprosjekt. Bakgrunnen for dette er at bygget som skal huse 

anlegget må tilpasses det valgte utstyret med tanke på stråleskjerming, dimensjonering av strålelinje 

etc. Disse forholdene vil være ulikt fra leverandør til leverandør. Planlegging av støtteareal kan følge 

vanlig prosess. Prosess i form av konkurransepreget dialog for valg av leverandør bør derfor starte 

relativt tidlig i konseptfasen og vil gi føringer for utvikling av arealene i den videre konseptutredning.  

Beslutning hva gjelder endelig dimensjonering av anlegget med tanke på antall pasienter og følgelig 

antall behandlingsrom samt grad av fleksibilitet for fremtidig utvikling bør formelt besluttes som en 

delbeslutning i den første del av konseptutviklingen.  

Dersom flere helseforetak er synkronisert i oppstart av kontrahering av leverandør er dette en 

prosess som kan skje i fellesskap. Flere land har benyttet seg av konkurransepreget dialog.  

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

denne type anlegg. 

«Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som kan benyttes ved særlig komplekse 

anskaffelser. Prosedyren gir mulighet for å kunne føre en dialog med leverandører på et tidlig 

stadium av anskaffelsen for at oppdragsgiver skal få kunnskap om hvilke løsninger markedet kan 

tilby, før det så gis konkurrerende tilbud.  

Ved konkurransepreget dialog kan oppdragsgiver i en innledende prosess med utvalgte tilbydere 

identifisere og fastslå hvordan behovene best kan oppfylles, både med hensyn til tekniske løsninger, 

rettslige og finansielle forhold og prosjektgjennomføring. Dialogen foretas individuelt for å 

optimalisere den enkelte tilbyders løsning ut fra de angitte behov. Normalt er det ikke anledning til å 

avsløre løsninger eller andre fortrolige opplysninger overfor de øvrige tilbyderne, men dersom disse 

aksepterer det kan slik informasjon benyttes for å bedre deres løsninger. Når løsningen er fastslått 

kan det gjennomføres en endelig tilbudskonkurranse. Referanse: Difi, anskaffelser.no » 
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Konseptfasen skal inneholde: 

 Ytterlige vurdering av de alternativer beskrevet i idefase. 

 Dimensjonering. 

 Skisser og tegninger over arealer på et overordnet nivå. 

 Analyse og tentative romprogram for støttearealer 

 Kostnader investering og drift for ulike alternativ. 

 Kvalitetssikring. 

 Anbefalt løsning. 

 Fremdriftsplaner. 

 Estimat for driftskostnader for de ulike alternativ. 

 Overordnet teknisk program. 

 Samfunnsmessige konsekvenser. 

 Påvisning av behov for kapasiteter. 

 Vurderinga av behov for støttearealer. 

 Logistikk, pasient og vareflyt. 

 Plan for innkjøpsprosess. 

 

Tidlig i konseptfasen bør det etableres en plan for trinnvis beslutning (beslutningstre), hvis resultat 

danner grunnlag for den videre konseptutredning.   Dette må gjøres i tett dialog med eget styre og 

det regionale helseforetaket. 

Problemstillinger rundt prosess. 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan vil det bli stillet krav om detaljregulering. Det betyr 

at volumer skal ubeskrivelig relativt detaljert.  Etter en idefase står man igjen med flere alternativ 

som skal belyses i konseptfase, hvor det anbefales et valg.  Planmyndighetene har avklart at det er 

mulig å starte en regulering der man har tentativt flere forslag til plassering og volumer er uavklart. 

Det er trolig mulig å få til en del parallelle prosesser slik at samlet tid for regulering og 

byggesaksbehandling blir kortere.  Dette avhenger av grad av konflikt som tiltaket skaper.  

Reguleringsprosess- tentativ fremdriftsplan.  

 

Hele prosessen er estimert til minimum 54 uker.   

Planen er så omfattende at det må foretas en ny regulering av området.  Det antas og forventes at 

dette prosjektet vil ha særdeles høy samfunnsmessig aktualitet og nytte slik at denne prosessen blir 
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gitt prioritet i Bergen kommune.  Samtidig er det så omfattende at det også må gjennomføres en 

konsekvensanalyse, men dette kan være parallelle prosesser. 

Det er en risiko med fremdrift i dette, da vi må starte planlegging uten at alle forhold i regulering er 

avklart.  Dersom det kommer krav i reguleringsplan kan det være planen må justeres tilsvarende.  

Men det er vanskelig å tenke seg å vente på ferdig regulering før konsept starter. 
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12.3 Fremdriftsplan 
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