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Sak 20-22: 

Statusrapport – nasjonalt virksomhetsprosjekt proton  

Innledning  
Nasjonalt virksomhetsprosjekt (NVP) for protonterapi er etablert i nasjonal regi for å sikre lik tilgang 

til protonbehandling for norske pasienter og et høyt fokus på kunnskapsutvikling innen 

protonterapifeltet. Oppgavene til NVP gjenspeiles i mandatet til de enkelte arbeidsgruppene; kliniske 

studier og behandlingsprotokoller, flerregional behandlingstjeneste og forskning og utvikling.  

Mandat for nasjonalt virksomhetsprosjekt - flerregional behandlingstjeneste innen protonterapi ble 

godkjent av AD-ene i RHF-ene 28. januar 2019. 

Prosjekteier er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. 

Prosjektorganisasjonen ble opprettet i april 2019 med styringsgruppe og prosjektgruppe. 

Styringsgruppen består av de fire administrerende direktørene for regionsykehusene, tillitsvalgt 

representanter og Kreftforeningen. Styringsgruppen har hatt møter hvert kvartal. 

Prosjektgruppen består av prosjektleder Olav Mella og lederne for arbeidsgruppene i NVP. 

Sekretariat er lagt til Helse Bergen. Alle regionsykehusene er representert i prosjektet. I tillegg er UiB, 

UiO, NTNU og Nord universitet representert i arbeidsgruppene. 

 

              Prosjektorganisering  

 

 

 

Styringsgruppen i NVP ønsker nå å knytte lederne ved de fire regionale Kreftavdelingene tettere til 

dette arbeidet for å få til en god forankring og medvirkning fra de som etter hvert vil få det faglige 

ansvaret for pasientflyten og protonterapien. Dette løses ved at prosjektlederen har et digitalt møte 

med de fire kreftavdelingslederne i forkant av styringsgruppemøtene for å orientere og eventuelt få 

innspill til sakene som skal behandles i styringsgruppen. 

NVP har et budsjett på fire millioner kroner for årene 2019- 2024 (se vedlegg). Hoveddelen av 

budsjett går til frikjøp av lederne for arbeidsgruppene og prosjektleder/sekretariat. Frikjøp er 

begrenset oppad til maks 15%.  I 2023 er det lagt inn 200 000 for frikjøp av annet personell, dette 

anser vi som nødvendig for å kunne ferdigstille kliniske protokoller for å sikre pasienttilgang til 

protonanleggene i Oslo og Bergen. NVP skal også dekke møtekostnader. 
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Sekretariatet er lagt til Helse Bergen og midlene som bevilges til NVP vil sekretariatet forvalte. Helse 

Bergen har per dato ikke fått overført midlene fra RHF-ene til NVP og har måttet forskuttere 

medgåtte kostnader til NVP, bla. frikjøp av arbeidsgruppelederne.  

Status i NVP- 2019-2022  
I denne oversikten gis en overordnet status for hovedaktivitetene i NVP. Prosjektgruppen har jevnlige 

møter der man gjennomgår status i den enkelte arbeidsgruppe og drøfter felles problemstillinger på 

tvers av gruppene. Prosjektgruppen forbereder saker til styringsgruppen for beslutning.  

I tillegg til de tre arbeidsgruppene er det etablert en egen gruppe for etablering av Norsk proton- og 

stråleterapiregister. Prosjektleder for registergruppen møter i prosjektgruppen, da det er svært viktig 

å ha tett kobling mellom arbeidet med kliniske protokoller og registerprosjektet.    

Det er god progresjon i arbeidsgruppene. Det er likevel grunn til å være oppmerksom på at 

gruppenes arbeid er noe forsinket av at det ikke har vært anledning til fysiske møter og samlinger de 

siste to årene på grunn av pandemien.  

Arbeidet i NVP vil måtte intensiveres i det kommende året, ikke minst når det gjelder 

kompetanseoppbygging ved alle stråleterapiavdelinger i Norge og skriving av protokoller. Dette 

fordrer at det er vilje til å prioritere denne viktige satsingen ved alle stråleterapiavdelinger i Norge. 

Flerregional behandlingstjeneste 
Det er avgjørende med et nasjonalt samarbeid for å sikre distribuert kompetanse og likeverdig 

behandlingstilbud i Norge. Prosjektet har ansvar for et nasjonalt samarbeid om protonterapi i Norge 

frem til oppstart av protonsentrene i Norge. Gruppen skal bistå med søknad om protonterapi som 

flerregional behandlingstjeneste og denne må sendes ca. ett år før oppstart behandling fra de to 

helseforetakene med protonsenter. Det må lages overordnede kompetanseplaner for alt 

stråleterapipersonell i Norge, slik at seleksjon av pasienter, behandlingsgjennomføring og oppfølging 

av protonterapi skal kunne fungere som en vellykket nasjonal tjeneste. Arbeidet omfatter også 

samarbeidsformer, informasjonsflyt og pasientforløp mellom stråleterapiavdelingene og de to 

behandlingsavdelingene i Oslo og Bergen.   

Denne arbeidsgruppen har hatt jevnlige digitale møter gjennom hele perioden, samt 2 fysiske møter.  

Arbeidsgruppen har hovedsakelig jobbet med: 

Nasjonal kompetanseoppbygging: 

• Samkjøre kompetanseplaner nasjonalt. Differensierer kompetanseoppbyggingen mellom de 

sentre som skal ha protonbehandling og for stråleterapiavdelingen som skal sende pasienter 

til protonbehandling  

• Legge til rette for felles nasjonal undervisning særlig basert på aktuelle pasientkasus 

• Hospitering  

• Workshop  

• Nasjonale videokonferanser  

 

Rekruttering 

• NVP vil påpeke at det er en bekymring knyttet til rekruttering av personell, dette gjelder 

særlig stråleterapeuter.  
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• Behovet for stråleterapeuter vil øke i årene som kommer som følge av etablering av 

protonsentrene i Oslo og Bergen fra 2024. Dette kommer i tillegg til behov for flere 

stråleterapeuter ved de etablerte norske stråleterapisentrene pga. økt kompleksitet i 

fotonbehandling, etablering av nye stråleterapiavdelinger (satelitter) på Østlandet, naturlig 

avgang o.a. 

• Utdanning av stråleterapeuter i Norge skjer kun ved OsloMet, med ett års videreutdannelse 

etter fullført radiografstudium andre steder i landet  

 

• I tillegg til ulike rekrutteringstiltak arbeides det med å få til et økt utdanningstilbud gjennom 

å etablere en desentralisert ettårig videreutdannelse for radiografer til stråleterapeuter HVL  

i samarbeid med OsloMet. Dette vil således være en bedre, langsiktig løsning.  

 

Pasientforløp:  

• Pasientforløp som viser arbeidet både ved protonsenter og andre stråleterapiavdelinger. Det 

vil bli mer oppfølging for pasienter som skal inngå i kliniske studier enn for 

standardindikasjoner 

• Henvising og henvisningspraksis  

• Møter og organisering nasjonalt ifht. felles videomøter for doseplankonferanser. Må sikre at 

det er ressurser fra alle regionssykehus som deltar 

• Erfaringsutveksling med DCPT (det danske protonsenteret i Aarhus) om hvordan de jobber 

med sine vurderingsmøter. Det er også kontakt med det svenske protonsenteret i Uppsala 

• Jobber med å beskrive praktisk gjennomføring av samhandlingen, det er viktig å bygge gode 

samhandlingsarenaer fra start av 

• Informasjon til kreftavdelinger utenom regionsykehus om etablering av protonterapi i Norge 

o Stort behov for å informere om status i protonprosjektet til andre stråleterapi avd. i 

landet. Arrangerer nasjonale møter med representanter fra alle 

stråleterapiavdelinger i Norge 

 

Kliniske studier og protokoller 
I utredningen av protonterapi i Norge 2012-17 ble det påpekt at protonterapi har et betydelig større 

potensiale for å redusere langtidsskader etter stråleterapi enn hos den begrensede pasientgruppen 

som gjennomgående får tilbud også i land med etablert tilbud. Utviklingen av protonterapi 

internasjonalt har vært hemmet av at selv akademiske klinikker pga. manglende refusjon ikke har 

hatt økonomi til å gjennomføre randomiserte studier.  I et land med et offentlig finansiert helsevesen 

der behandlingsvalg kan gis etter aksepterte medisinske kriterier og ikke er  avhengig av pasientens 

forsikringsordninger eller økonomi, er det besluttet å gjennomføre systematisk behandling av 

pasienter innenfor kliniske protokoller for å avklare protonterapiens nytteverdi. Der vil 

langtidsoppfølging bekrefte eller avkrefte reduserte skader forutsagt av doseplaner laget forut for 

behandling. 

Prosjektet har et ansvar for arbeidet med de kliniske protokoller frem til oppstart av protonsentrene i 

Norge. Det planlegges at 75-80 % av pasientene skal inngå i kliniske studier. Dette er pasienter som 

skal ha strålebehandling, men som inngår i kliniske studier for protonterapi. Videre vil det være av 

stor betydning å ha klare behandlingsprotokoller ved oppstart av et protonterapisenter, også for 

allerede etablerte indikasjoner, der pasienter i dag sendes til utlandet for protonterapi. Prosjektet 

har dette som del av sine leveranser, herunder å forankre behandlingstilbudet hos de ulike 



4 
 

diagnosespesifikke faggruppene for de forskjellige kreftformene og utarbeide så komplette 

behandlingsprotokoller som mulig til oppstart av de første pasientene. 

Arbeidsgruppen har hatt månedlige digitale møter. Arbeidsgruppen arbeider med: 

Protonstudier:  

• Jobber med å etablere og initiere protonstudier. I den forbindelse har det vært 

fagdager/fagmøter med de ulike tumorgruppene. Hensikten er å involvere alle onkologiske 

avdelinger i arbeidet.  

• Det pågår et nordisk samarbeid med Skandionkliniken i Sverige og Danish Centre for Particle 

Therapy  i Danmark for å få etablert noen felles studier i Skandinavia. 

Finansieringsordningene hindrer deltagelse for norske pasienter i disse studiene inntil videre 

• Protonterapi var tema på Onkologisk Forum i 2021.  

Kliniske behandlingsprotokoller: 

• Det er en utfordring at det krever frikjøp for å skrive protokoller på grunn av arbeidspresset 

for onkologer, samtidig som det er vanskelig å erstatte de som frikjøpes. Vi må være fleksible 

og ta inn protokollskriving som ledd i kompetansehevingen ved ulike kreftavdelinger 

• Det er utarbeidet protokoller i Sverige og Danmark som det er aktuelt for Norge å delta i når 

behandling starter i Norge. I Danmark er det foreløpig aktuelt for hode-hals cancer, 

brystcancer og øsofagus.  I Sverige er det blant annet aktuelt for CNS svulster, rectum-  og 

analcancer.   

• Oppdatering av standardindikasjoner for protonterapi, går gjennom og sjekker internasjonal 

status per 2022. 

Preklinisk og basalforskning 
Protonterapi er en behandlingsform som de siste årene er i sterk utvikling, dels pga. teknisk utvikling, 

men også gjennom ny kunnskap fra preklinisk forskning. Ikke minst er ultrarask doseavlevering av 

strålingen (flash therapy) lovende pga. en økning av forskjellen i skade på svulstceller kontra normale 

celler   hvilket klinisk kan gjøre det terapeutiske vinduet større. Det må tilrettelegges for et nasjonalt 

samarbeid om preklinisk- og basalforskning. Prosjektet har ansvar for planlegging av forskningen, der 

de aktuelle forskningsmiljøene (basal- og preklinisk forskning) blir involvert. Prosjektet skal foreslå en 

samordnet nasjonal forskningsinnsats rundt protonterapi, der de to forskningsrommene (Oslo og 

Bergen) er sentral infrastruktur. Videre må det arbeides med samarbeidsordninger som sikrer lik 

tilgang nasjonalt til denne infrastrukturen.  

Arbeidsgruppen har jevnlige digitale møter. Arbeidsgruppen arbeider med:  

• Jobber med å samordne og få oversikt over forskningsaktiviteter som allerede er pågående – 

hvordan kan disse samvirke nasjonalt for å gi mer kraft i partikkelforskning i bred forstand 

• Dialog med utstyrsleverandør Varian om hva som ligger av muligheter i forskningsrommet- 

strålelinjene/oppsett mv.  

• Nasjonal forskningsinnsats. Gruppen har sammen med den kliniske gruppen utarbeidet et 

strategidokument som beskriver forskningsvyer- både preklinisk og klinisk forskning. Dette er 

et strategisk dokument som kan benyttes inn mot Forskningsrådet, RHF, Kreftforeningen mv.   
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• Finansiering av forskning og hvordan få til en nasjonal utlysing som kan gavne 

protonforskning. En føring om forskningssamarbeid på tvers av regionene, er et nasjonalt 

anliggende 

• Ønske om programforskning i Norge. Forskningsdirektører i regionsykehus vil være sentrale 

parter. Det er tatt et initiativ inn mot nasjonalt fagdirektørmøte av forskningsdirektørene ved 

OUS og HUS/Helse Vest 

• Drift av preklinisk infrastruktur. Det er behov for noe fast personale for tilrettelegging 

o Organiseres som en kjernefasilitet   

• Ser på ulike modeller for nasjonal organisering  

• Initiert samarbeid med Cincinnati (særlig klinikk) og Dresden (særlig preklinikk) 

 

Registerprosjekt  
En forutsetning for at nasjonale, kliniske behandlingsprotokoller skal gi svar på studienes hovedmål 

(å redusere langtidsskader etter stråling og annen kreftbehandling) er at alle stråleterapidata, 

inkludert detaljerte doseplaner, alle relevante kliniske parameter forut for og etter gjennomført 

behandling, må tas inn i et nasjonalt system som består av et sentralt register.  I dag eksisterer det 

ikke noe slikt system og det må lages. Initiert fra kreftavdelingene ved OUS og Haukeland 

Universitetssykehus (HUS)ble det vesentlig i 2021 gjennomført et forprosjekt for å utrede tekniske, 

juridiske og medisinske aspekter ved oppretting et slikt register.  

Forslaget fra forprosjektet ble vedtatt. Det består i at lokale kvalitetsregistre for stråleterapi 

etableres ved alle de 9 avdelinger som gir stråleterapi, basert på kjent hardware og bruk av DICOM-

filer. Data fra pasienter som har eller vurderes for protonterapi kan på bakgrunn av pasientsamtykke 

innhentes til et sentralt kvalitetsregister (norsk proton- og stråleterapiregister) med analyse av også 

kliniske- og pasientrapporterte data (PROMS).  Dette registeret vil være basert på skriftlige 

pasientsamtykker som er brede og derved gir mulighet for sammenstilling av data fra mange kilder 

for å utnytte informasjonen best mulig. Juridiske aspekter ved registrert er vurdert i forprosjektet og 

juridisk kompetanse følger prosjektet.  

Norsk proton- og stråleterapiregister har vært drevet frem av en prosjektleder og mange fagpersoner 

i foretakene, særlig ved HUS og OUS. Etter bevilgning fra RHF er man i ferd med å tilsette to IKT-

spesialister for å arbeide prosjektbasert med den tekniske delen av registeret. Dette gjøres i 

samarbeid med Norsk Helsenettverk som leverandør av infrastrukturen, også med tjenester som 

service og støttefunksjoner for å gjøre drift og forvaltning av registrene effektivt. Man søker å 

tilpasse stråleterapidelen av registeret bygget på Conquest DICOM software, et system som er tatt i 

bruk for protonregistre i Danmark og Nederland. 

Registeret blir på sett og vis todelt, idet de kliniske data krever en annen teknisk løsning. Der 

arbeides det med bruk av data som ekstraheres fra elektronisk pasientjournal (EPJ), fra 

pasientrapporterte data (PROMS) og studiespesifikke elektroniske skjema (ECRF). I samarbeid med 

IKT-miljøene ved sykehusene (særlig HUS og OUS) er det i gang et arbeid med fagpersoner i 

prosjektet (leger, fysikere) med sikte på å kunne foreta mest mulig automatisk uthenting av data fra 

EPJ. Det arbeides med å få laget en strukturert kreftjournal som vil fasilitere dette arbeidet. I dette 

arbeidet er tett samarbeid med de ulike nasjonale faggruppene for tumordiagnoser avgjørende. 

Hvilke data som innhentes vil forsøkes tilpasset til en standard opparbeidet av European Particle 
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Network (EPTN) for å kunne bearbeide den samme type data og slå sammen materialer fra ulike land 

der dette kan være aktuelt (ikke minst ved sjeldne svulstformer). For kliniske data ser Medisinsk 

Register System (MRS) utarbeidet i Helse Midt ut til å være systemet det skal arbeides med, uten at 

konkret avtale foreløpig er inngått om dette.  

Registerarbeidet griper delvis inn i mandatet til Flerregional gruppe og gruppen for Kliniske studier 

sitt arbeid, men arbeidet er såpass krevende og omfattende at registergruppen i praksis er skilt ut 

som en ny gruppe i hovedprosjektets møter. 

Kommunikasjon  
Protonprosjektet berører alle stråleterapiavdelinger i Norge. Kommunikasjonsoppgavene er 

omfattende, og forankring er en sentral oppgave. Det er opprettet en egen kommunikasjonsgruppe 

som består av representanter fra alle helseregioner, Kreftforeningen og en brukerrepresentant.  

Kommunikasjonsgruppen skal:  

• Gi god og oppdatert informasjon om en ny behandlingsform til Norge  

• Involvere og informere om prosess og fremdrift  

• Tydeliggjøre endringer som vil komme   

• Formidle faktabasert kunnskap om protoneterapi  

Kommunikasjonsgruppen arbeider med følgende tiltak:  

• Felles nettside: Det er etablert en nettside for det nasjonale virksomhetsprosjektet som bør 

svare ut det helsepersonell og andre trenger av informasjon. Her samles fakta om proton, 

status/tidslinje, nyheter etc). Innføring av protonbehandling til Norge - Helse Bergen (helse-

bergen.no) 

• Nyhetsbrev: Planlegger å sende ut et nyhetsbrev med informasjon om status, nyheter, 

forskning etc til aktuelle miljø landet over.  

• Informasjonsfilm: Albert: Albert: Frisk med protoner on Vimeo 

• Medieinnslag 

 

 

Avsluttende kommentar:  
Selv om protonterapi skal gis i Oslo og Bergen er det avgjørende at alle stråleterapiavdelinger i landet 

har kompetanse og deltar i utvelgelse av pasienter som kan ha et bedre behandlingstilbud med 

proton enn røntgenstråling. Pasientene skal etter gjennomført protonbehandling følges opp ved 

henvisende sykehus og data fra oppfølgingen må legges inn i norsk proton og stråleterapiregister.  

Det er vesentlig at alle ledd i behandlingskjeden har kompetanse om protonterapi for at 

totalresultatet skal bli godt. Dette fordrer at det settes av tilstrekkelig ressurser til forberedelse ved 

alle landets stråleterapiavdelinger hvis vi skal lykkes til å utnytte den store norske satsingen dette er.  

Arbeidet i NVP vil intensiveres fram til oppstart av behandling i des. 2024/2025. Det er avgjørende at 

vi til oppstart har på plass godkjente kliniske protokoller for protonterapi. Alle sammenlignbare 

protonsentre melder at pasientvolumet tar tid å opparbeide og opptrapping til full kapasitet vil ta 

minimum 3-4 år, også i Norge.  

https://helse-bergen.no/om-oss/protonsenter-i-bergen/innforing-av-protonbehandling-til-norge
https://helse-bergen.no/om-oss/protonsenter-i-bergen/innforing-av-protonbehandling-til-norge
https://vimeo.com/646814512

