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Etablering av protonsenter i Bergen
Viser til vedlagte sak i revidert statsbudsjett om etablering av protonsenter i Bergen:
https://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2018/dokumenter/pdf/prop85.pdf
Post 81 Protonsenter, kan overføres.
Det vises til Prop. 1 S (2017–2018), Innst. 11 S (2017–2018), Prop. 21 S (2017–2018),
Innst. 80 S (2017–2018) og anmodningsvedtak nr. 51 (2017-2018) av 4. desember 2017:
«Stortinget ber regjeringen planlegge for to protonsentre i Norge, i tråd med Stortingets
vedtak. Det andre senteret skal etableres i Bergen. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Helse Vest i oppdrag
å planlegge for at dette senteret kan stå ferdig senest i 2025. Senterets kapasitet og størrelse tilpasses behov
og utviklingen i behandlingsteknologi. Behandling av låneramme og konsept tas når Helse Vest har
styrebehandlet saken. Helse Vest gis evt. mulighet til å forskuttere investeringen etter at låneramme og
konsept er behandlet. Statens 105 utbetalinger vil skje etter en planlagt fremdrift der senteret står ferdig i
2025. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak der muligheten for en forskuttering av
senteret i Bergen drøftes, innen statsbudsjettet 2019 legges frem.»
Ved behandlingen av Prop. 21 S (2017–2018) ble det vedtatt at det skal planlegges for to
protonsentre. Det første senteret skal etableres ved Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus, mens det
andre senteret skal etableres i Bergen innen 2025. I anmodningsvedtak nr. 51 (2017–2018) av 4. desember
2017 ble Helse Vest gitt mulighet til å forskuttere senteret. Det ble lagt til grunn at etablering av
protonbehandling skal finansieres gjennom 30 pst. investeringstilskudd og 70 pst. investeringslån. Helse SørØst RHF og Helse Vest RHF ble bedt om å behandle videreføring av prosjektene på bakgrunn av de
rammebetingelser som ble fastlagt før endelig tildeling av lånerammer. Det ble lagt til grunn at videre fremdrift
i prosjektene må håndteres innenfor de regionale helseforetakenes økonomi og ansvarsposisjon.
Styrene i Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF har nå vedtatt at de ønsker å videreføre prosjektene i tråd med
gitte forutsetninger. For 2018 er det ikke nødvendig med en bevilgning utover allerede bevilget tilskudd.
Tilskuddet vil bli fordelt mellom de to
prosjektene.
På denne bakgrunn foreslås det en låneramme på 1 324 mill. 2018-kroner og en tilskuddsramme på 567 mill.
2018-kroner til protonsenter på Radiumhospitalet. Allerede bevilgede midler kommer til fratrekk fra statens
tilskuddsandel. Lån og tilskudd vil bli utbetalt i tråd med prosjektets fremdrift.
Styret i Helse Vest RHF har bekreftet at prosjektet kan forskutteres og legger til grunn en
fremdrift der senteret tas i bruk i 2024. Utbetaling av lån og tilskudd ti l prosjektet i Bergen vil følge faktisk
fremdrift, og utbetalingsprofilen vil derfor legges opp i tråd med dette. Det foreslås en låneramme på 907 mill.
2018-kroner og en tilskuddsramme på 389 mill. 2018-kroner til protonsenter på Haukeland. Allerede bevilgede
midler kommer til fratrekk fra statens tilskuddsandel.
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