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Lägre dos till frisk vävnad

• Fotoner, radiovågor av samma typ som ljus, är den vanliga metoden 
vid strålbehandling

– Energin avges successivt vid passagen genom kroppen

• Protoner är kärnor från väteatomer

– Energin avges huvudsakligen inom målområdet

• Protoner minskar strålskador och sena biverkningar i den friska 
vävnaden

– Särskilt viktigt för barn och andra som förväntas överleva lång tid

• Den tekniska utvecklingen av fotonbehandling har minskat 
protonbehandlingens relativa fördelar

• Det vetenskapliga underlaget för jämförelser mellan fotoner och 
protoner är svagt
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Internationellt intresse för 
protonbehandling

• 91 centra i världen erbjuder 
protonbehandling, varav 32 
i Europa

• 55 har startat 2015 eller 
senare, varav 22 i Europa. 
2019 startade Århus, 
Manchester och London

• 35 centra byggs, varav 7 i 
Europa, 2 i Norge
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Ett svenskt centrum växer fram

2003-2009 bedömde man

• Över 2 000 svenska patienter per år bör behandlas 
med protoner

• ≥ 80 % av dem bör ingå i kliniska vetenskapliga 
studier som utvärderar effekterna av proton-
behandling

• Skandionkliniken byggdes för en kapacitet på 15 000 
behandlingar (fraktioner) per år till 1 000 patienter

– Idag ges fler behandlingar per patient
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Ett kommunalförbund bildades

7 regioner med universitetssjukhus

• Skåne

• Stockholm

• Uppsala

• Västerbotten

• Västra Götaland

• Örebro

• Östergötland
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Skandionkliniken startade 2015

• Bedömningen var fortfarande att kliniken 2019 skulle 
behandla 1 000 patienter med totalt 15 000 fraktioner

• Finansieringen baserades på prognosen

• 50 % av klinikens budgeterade kostnader som abonnemang 
betalas av 21 regioner efter befolkningens storlek

• 50 % av klinikens budgeterade kostnader som ett pris per 
fraktion, justeras årligen enligt LPIK exkl. läkemedel

• Patienttillströmningen blev inte den förväntade, vilket har lett 
till ekonomiska underskott

– Intäkterna per fraktion har inte räckt till
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Alltför optimistiska prognoser

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Planerat antal fraktioner 3 000 9 000 14 025 13 250 9 000 10 000 

Resultat antal fraktioner 892 4 975 6 255 7 745 7614  
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Reviderad ekonomisk modell 2019

• Underskotten medförde en analys av 
kommunalförbundets ekonomidirektörer

• Ny modell för finansiering från 2019

• 70 % av Skandionklinikens budgeterade 
kostnader som abonnemang

• Oförändrat pris per fraktion

• Väsentligt förbättrat resultat 2019
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Antal patienter senaste 12 månaderna
Rullande 12 juli 2016 - april 2020

271

244
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Stabilt antal patienter

• Ca 240 svenska patienter per år

• Antalet kommer inte förändras väsentligt kommande 
år, enligt universitetsklinikernas bedömning

• Färre patienter remitteras ifall priset per fraktion 
höjs, enligt flera universitetsklinikers bedömning

• Få patienter i vetenskapliga studier, universitets-
klinikerna kan inte finansiera forskning
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Revisorernas rapport 2019

Det ekonomiska resultatet för 2019 är ett underskott på -1 mnkr 
jämfört med ett budgeterat resultat på 3 mnkr.

Det sammanlagda underskottet mot balanskravet är därmed -138 
mnkr vilket inte beräknas kunna återställas inom tre år. Även det egna 
kapitalet är negativt, -126 mnkr.

Verksamheten har varit i drift i fyra år och kapaciteten är betydligt 
högre än produktionen under 2019. Antalet behandlingsfraktioner blev 
7.699 under året mot budgeterade 9.000. Antalet remitterade 
patienter är fortfarande lägre än planerat och budgeterat.

Det är viktigt att uppnå en bättre balans mellan planerad och verklig 
verksamhet och att ekonomin anpassas efter detta.
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Underskottens storlek

• Balanskravet -138 mnkr kan inte justeras vid 
prognosticerade volymer

– Motsvarar ca 20 mnkr per medlemsregion ifall 
man reglerar balanskravet genom ägartillskott

• 2020 prognostiseras ett underskott -8 mnkr 
ifall antalet fraktioner hamnar på 2019 års 
nivå

– Motsvarar ca 1 mnkr per medlemsregion ifall man 
reglerar underskottet genom ägartillskott
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Besparingspotential?

• Ca 70 % av KAS budget är fasta kostnader

– Kostnaderna löper i flera fall över decennier

•  20 % av kostnaderna avser personal

– Reducerad personal är inte en framkomlig väg

• KAS ledning förtydligar ekonomistyrningen

– Kostnadsmedvetenhet

– Regelbundna genomgångar

– Uppföljning på enhetsnivå
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Risk för suboptimering

• Universitetsklinikens marginalkostnader för foton-
behandling är mycket låga

• Universitetsklinikens marginalkostnader för proton-
behandling är ca 180 000 kr plus förberedelser på 
universitetskliniken motsvarande ca 45 000 kr

• De rörliga kostnaderna cirkulerar i den offentliga 
ekonomin, eftersom medlemsregionerna äger 
Skandionkliniken
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Prioriterad utveckling

• Alla patienter som har nytta av protonterapi erbjuds behandlingen

– Tydliga indikationer och riktlinjer

• Stimulera forskningen

• Stärk klinisk och akademisk kompetensförsörjning

• Tydliggör och förbättra de ekonomiska förutsättningarna

– Skapa samsyn kring klinikernas ekonomiska förutsättningar för 
behandling och forskning

– Utveckla finansieringsmodellen för att nå ekonomisk balans vid 
en produktion som motsvarar behoven

• Rörliga kostnader är ”interna”

– Reglera balanskravet
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Flaskan är minst halvfull

• Stabilt 250 patienter/år

• Forskningen på gång – ett steg i taget …

• Skandionnätverket är en tillgång för all 
strålbehandling i hela Sverige

• ”Alla” är i grunden positiva till protoner – det 
är omfattningen som diskuteras

• Ekonomiska underskott – men förhållandevis 
måttliga i jämfört med många andra kliniker
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Ny ekonomisk modell?
Tillgodose kommunallagens och revisorernas krav

Coronaepidemins påverkan
på regionerna har medfört en paus

i samtalen om framtiden

Nya tag i höst


