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NASJONALT VIRKSOMHETSPROSJEKT
NVP



NVP – NASJONALT VIRKSOMHETSPROSJEKT FOR 
PROTONTERAPI

Tredelt mandat: flerregional behandlingstjeneste, forskning inkl. 
basal/teknisk/fysikk, kliniske studier. Senere er det etablert en gruppe for 
registerløsning

Trenger også kommunikasjon: internt ved de to sentrene, til andre 
stråleterapisentre og til allmenheten

NVP skal organisere behandlingstjenesten, men har ingen myndighet til å gi 
pålegg. Det er naturlig at man følger praksis med henvisninger til protonterapi i 
årene etter oppstart (til dels store forskjeller i noen land, eks. Danmark)



KLINISKE STUDIER

De kliniske studien kan være av mange typer – det er likevel ikke midler til å sende 
pasienter til utlandet for å få utprøvende protonbehandling

Norge kan (og vil) slutte seg til pågående studier initiert fra utenlandske sentre 
etter nasjonal beslutning  (behandlingen gis i Norge)



FLERREGIONAL BEHANDLINGTJENESTE

NVP skal organisere behandlingstjenesten, men har ingen myndighet til å gi 
pålegg. Evt. pålegg må komme gjennom Styringsgruppen/linjeledelsen lokalt, særlig 
ved ikke-proton avdelinger

Målet er at pasienter fra alle helseregioner skal få den samme mulighet til å 
behandles med protoner



NASJONALT PROTON- OG STRÅLETERAPIREGISTER

Når 70-80% av pasientene skal inngå i kliniske studier og vi ønsker å følge opp også 
pasienter utenom studier (for å fange opp uventet effekt eller toksisitet), måtte vi 
finne en løsning som var teknisk god og innenfor en akseptabel kostnadsramme

Løsningen er utarbeidelse av et helt nytt register, som vil gagne alle 
stråleterapiavdelinger og stråleforskning generelt, i tillegg til protonprosjektet



PREKLINISK/TEKNISK FORSKNING

Protonterapi har en del fortrinn og noen ulemper i gitte kliniske situasjoner

I konseptfasen av protonutredningen var det først og fremt mulighetene til å 
redusere normalvevsskade som var salgsargumentet.  Man ser mer og mer at også 
øket tumorkontroll ved nye måter å gi stråling på (Flash, grid), og kombinasjoner 
med medikamenter inkludert immunterapi kan ha fortrinn.  Trenger preklinisk 
forskning og stadig teknologisk utvikling, særlig i behandlingsrommet. Dosimetri
trenger utvikling (eks. proton-CT)



FINANSIERING AV BEHANDLING

NVP har ikke dette i sitt mandat. NVP selv går på sparebluss 

Skal arbeides med mellom RHF og HOD/Hdir

Håper på en rammefinansiering de første årene inntil kostnader kan beregnes

Gradvis oppbygging av kapasitet.  Dess mindre utnyttelse av kapasitet, dess dyrene 
vil behandlingen relativt sett bli. Det blir en opptrapping av personale ved OUS og 
HUS i pakt med pasienttilstrømning



Protonterapi -

Flerregional behandlingstjeneste -

Samhandling

Rune Sylvarnes

Leder av nasjonal arbeidsgruppe

9

UNN
OUS

HUS SOH



Mandat

Den nasjonale arbeidsgruppen for flerregional behandlingstjeneste 

har fått som mandat å sørge for nasjonalt samarbeid som sikrer et 

likeverdig behandlingstilbud i Norge. Dette innbefatter

- Kompetanseplaner

- Samarbeidsformer

- Pasientforløp

- IKT-løsninger for overføring av data
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Arbeidsgruppens medlemmer

• Rune Sylvarnes (UNN) leder ut 2022

• Anne Wanderås (SOH) leder fra 2023

• Janne Heidi Tunstad (UNN)

• Monika Eidem (SOH)

• Terje Nordberg (HUS)

• Maren Ugland (HUS)

• Marianne Guren (OUS)

• Camilla Hægeland (OUS)

• Karsten Rydén-Eilertsen 

(OUS)

• Observatør: Kjersti de Regt

Liebe (KVIST)
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Kompetanseplaner protonterapi

• Arbeidsgruppe med OUS og HUS, fra juni-22 også SOH og UNN. 

• Leder: Taran Paulsen Hellebust

• Mandat: Utforme kompetanseplaner for "spesialister" innen 

protonterapi i Norge 

• Gjelder stråleterapeuter, onkologer og medisinske fysikere 

• Jobber med sluttrapport, fortsetter i 2023 med lavere nivå: Hva 

må «foton-folk kunne om protonterapi?

• Må begynne med regionssykehus, mulig utbre videre på sikt
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Pasientforløp og henvisning

• Skissert 7 ulike pasientforløp 

• Helse Nord => OUS

• Helse Midt => HUS

• OUS arbeider med forslag til 

nasjonal henvisning
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Regionsykehus
(UNN, SOH, OUS, HB)

Protonsenter
(OUS, HB)

Scenario 0 –
Pasient med protonterapi 
ved etablert indikasjon

(liten gruppe, samme 
praksis som i dag)

Utredet ved 
regionsyke-

hus

Henvises til 
protonterapi

Planlegges 
og behandles 

med 
protonterapi 

(Oslo eller 
Bergen)

Dokumenta-
sjon sendes 
henvisende 

sykehus

Følges opp 
lokalt/ 

regionalt



Scenario 4 –
Randomisert studie som 
forutsetter 
sammenlikning av 
proton- og fotonplan før 
randomisering

Planlegge og 
behandle

Dokumentasjon 
til henvisende 

sykehus

Protonsenter

(OUS, HB)

Utredet ved (lokal –
eller) regionsykehus

Informert samtykke

Lag fotonplan og 
protonplan

Beregne toksisitet
RANDOMISERING 

hvis toksisitet innen 
interval

Planlegge og 
behandle

Følg opp og 
dokumenter

D Toksisitet vesentlig 

over terskelverdi 

(standard behandling)

Regionsykehus

(UNN, SOH, OUS, HB)

D Toksisitet under 

terskelverdi 

Pasienten henvises til 
protonterapi (Oslo 

eller Bergen)



IKT - filsluse

• Sikker overføring av pasientdata mellom stråleterapisentre

• Pilottest mellom OUS, SOH, HUS, UNN i des-22

• OUS / Sykehuspartner drifter tjenesten

• Må registrere begrenset antall brukere fra hvert sykehus

• 2-faktor autentisering (BankID) ved innlogging

• (Mulig Conquest registerløsning på sikt kan overta?)
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Sveriges erfaringer etter 6 års drift

• Klar utfordring å gi likeverdig 

behandlingstilbud til hele 

landet!

5 ganger 

flere!



Nasjonal samhandling krever

• Personell

• Utstyr

• Kunnskap

• Infrastruktur for god kommunikasjon

•Nasjonale doseplanmøter

• Vilje hos alle parter
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Kliniske studier på protonterapi 
-hvor står vi?

Rapport fra den nasjonale gruppen 

Desember 2022

Åse Bratland



Medlemmer i gruppen

• Thomas Kilvær, UNN

• Hanne Tøndel, St Olav

• Mirjam Alsaker, St Olav

• Marianne Brydøy, HUS

• Jon Espen Dale, HUS

• Geir Olav Hjortland, OUS

• Åse Bratland, OUS

Deltakere fra Kreftforeningen Ann Rita Halvorsen og KVIST-gruppen Turi Danielsen inviteres 
til møter. 



Mandat;

70-80 % av pasientene som får protonterapi 

skal inkluderes i kliniske protokoller/studier



Nasjonalt samarbeid

Protonterapi Pasientseleksjon

Kliniske 
protokollerProtonsentra OUS og HUS

Stråleenheter

Nasjonale tumorgrupper



Strukturerte 
stråleterapi-

data

Elektronisk 
pasientjournal

EPJ

Supplerende 
forskningsdata

CRF
PROMS Biobanker

Andre  
medisinske 

registre

Data ekstrahert 
fra de lokale 
stråleterapi-
registrene
Basert på TPS + 
OIS.

Kliniske data 
fra EPJ
Strukturerte
EPJ-skjema/
arketyper +
automatiserte 
uttrekk + 
manuelle 
uttrekk

NLSH

SIG

SSK

SOH

SUS

HUS

ÅS

UNN

OUS
Supplerende 
data for 
forskning 
Fra medisinsk 
journal + 
Register-
spesifikk CRF +
Studie-CRFer?

PROMs og 
PREMs
Pasient-
rapporterte 
data
Digitaliserte 
spørreskjema
Livskvalitet

Data fra 
biobanker
Molekylær-
biologiske 
analyser
NGS/WGS
InPreD?

Kreft-registeret
Inkludert 
tumor-spes.  
kval. registre
Resept-
registeret, 
CMS/Cytodose
Medinsight, 
NPR m.fl.

Norsk proton- og stråleterapiregister, NHN

Bredt 
samtykke

Stråleterapiregisteret XX-HF
Plan- og behandlingsdata fra OIS/TPS/DICOM

Alle pasienter som får stråleterapi Pasienter som skal inkluderes i Norsk proton- og stråleterapiregister:
i)   behandles med protoner
ii)  inkluderes i kliniske studier der protonterapi er en av behandlingene 
iii) vurderes for protonterapi med sammenlignende doseplan

Conquest

Lokale §26 kvalitetsregistre plassert på NHN
i løsningen Conquest

MRS
ePROM

MRS
eFORSK

MRS

EPTN datasett
Studiespesifikke 

datasett

Samtykkebasert forsknings- og kvalitetsregister for stråledata

DICOM-filer og stråleterapiparametere Kliniske data relatert til stråleterapibehandling



Nasjonal handlingsplan kliniske studier

Publisert januar 2021



HUS/OUS



Ressurser Protonsentra 

• Haukeland Universitetssjukehus har fra høsten 2022 avsatt flere 
onkolog-ressurser til å jobbe med protonterapi (delte stillinger)

• Oslo Universitetssykehus har ansatt 1 onkolog i full stilling til å jobbe 
med klinisk protonterapi 



Nasjonalt samarbeid

Protonterapi Pasientseleksjon

Kliniske 
protokollerProtonsentra

Stråleenheter

Nasjonale tumorgrupper



Nasjonale tumorgrupper

• Involverer styrings-/faggruppene i tumorgruppene 

- tverrfaglige 

- representanter fra ulike sykehus/kreftavdelinger

• Kartlegge fokus i fagmiljøene 

• Kartlegge behov for bistand fra Nasjonalt virksomhetsprosjekt

• Etablere «verktøy» og tilrettelegge for studie – f.eks studiemaler, få på 
plass CTO (prosjektkoordinatorer), tekniske løsninger etc. 



Onkologisk forum 2023

• Protonterapi og kliniske studier på programmet
• Innlegg fra de ulike tumorgruppene
• Presentasjon av protonregister
• Presentasjon av protonforløp



Felles søknad om støtte til protonforskning?

• Forslag: samle Norsk forskningsregister for protonterapi og kliniske 
protokoller i en større søknad (ulike arbeidspakker)

• Inkludere translasjonsforskning?

• Inkludere internasjonale protokoller?

• Bør være klart ila 2023

• Deltakelse i internasjonale/europeiske søknader

• Søke ila våren 2024





Stråleterapi i Norge 2022 2024/5

Bergen 
Oslo

Etablerte stråleterapi 

Protonterapi (2024/5)

Nye stråleterapi tilbud (2025)





Preklinisk forskning

Eirik Malinen

eirik.malinen@fys.uio.no

mailto:eirik.malinen@fys.uio.no


Gruppen for preklinisk forskning

• Tilrettelegging for nasjonalt samarbeid

• Planlegging av forskning

• Optimal utnyttelse av nasjonale infrastrukturer

Medlemmer

• Eirik Malinen, UiO/OUS

• Frits Thorsen, UiB 

• Odd Harald Odland, HUS 

• Signe Danielsen, St Olav

• Thomas Kilvær, UNN

• Kathrine Redalen, NTNU

• Einar Dale, OUS



Rapport - Forskningsmuligheter i protonterapi

• Kliniske studier

• Tverrfaglig forskning

• Nye leveringsprinsipper

• Teknologisk utvikling og innovasjon

• Kunstig intelligens i protonterapi

Relevant for 
preklinisk forskning 
og infrastruktur

19.05.2022. Rapportskrivingen er koordinert av Eirik Malinen (UiO/OUS) og Åse Bratland (OUS) for Nasjonalt 
virksomhetsprosjekt - flerregional behandlingstjeneste innen protonterapi, med bidrag fra Thomas Kilvær (UNN/UiT), 
Kathrine Røe Redalen (NTNU), Signe Danielsen (St Olav/NTNU), Kristian Smeland Ytre-Hauge (UiB), Sara Pilskog (HUS/UiB), 
Liv Bolstad Hysing (HUS/UiB), Einar Dale (OUS), Taran Paulsen Hellebust (OUS/UiO), Marianne Grønlie Guren (OUS/UiO), 
Petter Brandal (OUS), Randi Syljuåsen (OUS), Heidi Lyng (OUS/UiO) og Nina Edin (UiO). 

Kontakt eirik.malinen@fys.uio.no for en kopi

mailto:eirik.malinen@fys.uio.no


Forskningsbunker



Forskningsarealer, Oslo
Bakkenivå (U1)

Kjelleretasje (U2)



Arbeidsflyt, Oslo

Designdokument Forskningsenhet



Forskningsarealer, Bergen

1.etasje



Ny rapport

Preklinisk infrastruktur ved de norske 
protonterapisenterne – hvordan kan den brukes?

1. Introduksjon inkl. forskningsproblemstillinger:
a. Dosimetri
b. Detektortesting
c. In vitro
d. In vivo

2. Beskrivelse av infrastruktur Oslo og Bergen

3. Arbeidsflyt

4. Stillingsbehov

5. Organisering, nasjonal tilgang

6. Diskusjon inkl. fremtidige behov



Samarbeidsavtaler

• Forskningssamarbeid mellom institusjoner bør 
være basert på en avtale

• Arbeid rundt dette i Oslo og Bergen



Varian - avtaler

Bergen: forskningsrom er også behandlingsrom

Oslo: avtaler om beamtid og bruk må avklares



• Kjernefasilitet

• Timepris for brukere

• Nasjonal tilgang

• Søknad/registrering 
av prosjekter

Organisering og bruk infrastruktur



Norsk proton- og stråleterapiregister

informasjon og status 

møte med stråleterapisentrene

Gardermoen

13. desember 2022

Inger Sofie Jahnsen, OUS, Avdeling for teknologi og e-helse   



Norsk proton- og stråleterapiregister

Prosjektgruppen

• Fysiker OUS Karsten Rydén-Eilertsen  

• Fysiker OUS Taran Paulsen Hellebust  

• Fysiker SI  Peter Skogholt  

• Onkolog OUS Marianne Grønlie Guren  

• Onkolog OUS Åse Bratland  

• Fysiker HUS Bjørn Inge Tjøtta  

• Fysiker SUS Kjell Ivar Dybvik  

• Onkolog HUS Terje Nordberg  

• Onkolog HUS Nina Louise Jebsen   

• Prosjektstøtte HUS Odd Harald Odland  

• Prosjektstøtte OUS Torje Vegar Pedersen   

• Prosjektleder OUS IT Inger Sofie Jahnsen injahn@ous-hf.no

• Fysiker og IKT ressurs HUS Helge Egil Seime Pettersen  helge.egil.seime.pettersen@helse-bergen.no

mailto:injahn@ous-hf.no
mailto:helge.egil.seime.pettersen@helse-bergen.no


Norsk proton- og stråleterapiregister

• Registeret etableres for å kunne møte kraven: 
• 70 - 80% av all protonbehandling skal være i kliniske studier

• Det skal etableres lokale §26 kvalitetsregisteret sentralt plassert for alle HF 
med stråleterapienheter, «blomstermodellen»

• Registeret skal ha en administrasjons-, utviklings- og driftsenhet, som 
bl.a. skal tilrettelegge for kvalitetsarbeid og lage og vedlikeholde en 
rapport samling, samt bistå med datautlevering



Norsk proton- og stråleterapiregister
strukturerte data i EPJ og automatisert høsting til registre

• For å muliggjøre automatisert høsting av data til registeret fra EPJ, må 
data være strukturert i kilden. Registerprosjektet jobber sammen med 
Interregionalt team for strukturert journal for å lage strukturert 
kreftjournal i DIPS for å dekke dette behovet.

• Strukturert kreftjournal – ila desember lanseres prototyp for fire 
tumorformer (sarkom, hode-hals, prostata og nyre) med 
innkomst/førstepoliklinisknotat, MDT og sykepleienotat, samt 
dashbord for kreft i DIPS

• Det interregionale prosjektet vil dele alt som lages med alle HF, slik at 
alle som har DIPS Arena kan ta dette i bruk. Datamodellen som brukes 
deles også med Helse Midt-Norge 



Norsk proton- og stråleterapiregister
etablering og bruk

• Forskningsportalen OUS skal brukes som infrastruktur for etablering av en 
løsning for prosessering av DICOM objektene (RTPark og Conquest), samt 
holde og administrere forskningsprotokollene

• Registeret i sin helhet blir etablert på  Medisinsk RegistreringsSystem (MRS) 
levert av HEMIT, som er en godkjent innsamlingsløsning
• Kliniske data og RT parametere til

• Lokale §26 registrene  
• Samtykkebasert medisinsk kvalitetsregistre med nasjonalt omfang med mulighet til å forske 

på dataene
• Muligheten for et komplett anonymisert datasett

• Datasettet til de enkelte forskning protokollene kan overføres til eget 
prosjekt i Forskningsportalen eller utleveres til forsker





Byggeprosjekt Bergen





Byggeprosjekt Oslo





KOMMUNIKASJON 
I  OG OM DET NASJONALE 

VIRKSOMHETSPROSJEKTET 
FOR PROTON

2023-24 

Kommunikasjonsrådgiver Kari Ulveseth 



Hentet fra kommunikasjonsstrategien





Kommunikasjonsmål 



Kommunikasjon i prosjektet



Nettsider 

Kanaler

Hvem kommuniserer vi med hvor og når?  

Nettsiden til det nasjonale 

virksomhetsprosjektet

• Fakta om prosjektet, 

tidslinje og milepælsplan, 

organisering, 

kontaktinform. 

• Statusrapporter  

• Nyheter 

• Nyhetsbrev 

Nettsiden til protonanlegget  

ved Radiumhospitalet 

Nettsiden til protonsenteret 

ved Haukeland 

universitetssjukehus

Infomøter 
og andre 
møtefora

Media  

• Digitale 

informasjonsmøter 

med alle 

stråleterapiavdelinger 

i regi av NVP 

• Fysiske møter Oslo 

og Bergen + de 

andre region-

sykehusene 

• Onkologisk forum og 

andre fagfora  

Teams   

• Intern 

samhandling og 

informasjons-

utveksling i 

NVP 

(arbeidsgrupper 

og NVP) 

• Dagspresse + 

Kreftforeningen og 

Barnekreftforeningen 

• Når alle målgrupper, 

mulig å få på saker 

• Løpende vurdering 

av hva som trenger 

oppmerksomhet 

Nyhetsbrev
(Hvert 

kvartal) 

• Nyhetsbrev fra NVP, 

inkludert status fra 

arbeidet i Oslo og 

Bergen 

• Digitale 

informasjonsmøter 

med alle stråleterapi-

avdelinger i regi av 

NVP 

• Faste, fysiske 

stormøter (Oslo og 

Bergen) + de andre 

regionsykehusene 

• Onkologisk forum 

https://helse-bergen.no/om-oss/protonsenter-i-bergen/innforing-av-protonbehandling-til-norge
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/nye-radiumhospitalet
https://helse-bergen.no/om-oss/protonsenter-i-bergen




helse-

bergen.no/om-

oss/protonsenter-

i-bergen/innforing-

av-

protonbehandling-

til-norge



Nasjonal kommunikasjonsgruppe

Institusjon Person 

Oslo universitetssykehus HF Kristoffer Hindenes

Helse Sør Øst RHF Knut Albert Solem 

St. Olav hospital HF Marit Kvikne

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hilde Annie Pettersen

Haukeland universitetssjukehus HF Kari Ulveseth 

Kreftforeningen Ola Henmo 

Barnekreftforeningen Trine Beate Nicolaysen

Det nasjonale virksomhetsprosjektet Kari Ulveseth 

Brukerrepresentant Sigurd Kviledal 



Hva trenger dere? 

• Hva ønsker dere informasjon om? Hva savner dere? 

• Er nettsider, nyhetsbrev og digitale møteplasser tilstrekkelig? 

• Hva med arena for innspill og kommunikasjon? 



Spørsmål?
Lys i mørketiden – Tromsø, 10.12.2022


