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Sammanfattning 
Dokumentet är en fortsättning på ”Svenskt protonterapicentrum – Utvecklingen 2003-
2019”. Den förra rapporten var en sammanställning av fakta från olika källor. I det här 
dokumentet tolkar och reflekterar jag över min bild av KAS och av protonernas 
ställning inom svensk strålbehandling. 

Skandionkliniken har inte nått de kliniska och vetenskapliga mål som man hoppades när 
KAS bildades och verksamheten startade. Planen var att behandla 1 000 patienter per år 
och att minst 800 av dem skulle ingå i kliniska studier som utvärderar proton-
behandlingens effekter. 2019 behandlades 268 patienter varav 239 svenskar. Det har 
varit trögt att starta och driva vetenskapliga studier. 

Centrala orsaker till att utfallet inte har blivit det förväntade är: 
x Protonernas relativa fördelar framför fotoner har minskat som en följd av en snabb 

teknisk utveckling. 
x Evidensen för protonbehandlingens fördelar är svag. 
x Det är stor brist på klinisk och akademisk kompetens inom svensk strålbehandling. 
x Det råder inte samsyn om de ekonomiska förutsättningarna för protonbehandling 

eller för forskningen om protonbehandling. 

Universitetsklinikerna bedömer att tillflödet av patienter till Skandionkliniken kommer 
att ligga på ca 240 svenska patienter per år inom överskådlig framtid. 

Den internationella utvecklingen talar för att protonbehandling har en framtid och att det 
är värdefullt att forska om dess effekter. 

KAS har gått med förlust som en följd av att antalet behandlade patienter inte nått upp 
till förväntningarna. Det har lett till ett underskott på -138 mnkr enligt kommunallagens 
balanskrav. 

Ekonomiska tillskott löser inte de grundläggande problemen: Otydliga indikationer för 
protonbehandling, låg forskningsaktivitet samt en uttalad nationell brist på klinisk och 
akademisk kompetens. 

Ekonomiska tillskott kan skapa förutsättningar för KAS att höja förmågan att hantera 
och lösa de grundläggande problemen: 
x Utveckla en samsyn kring universitetsklinikernas ekonomiska förutsättningar för att 

skicka patienter till protonbehandling och för att bedriva avsedd forskning. 
x Stimulera forskningen om protonbehandling, vilket även kan leda till att fler 

patienter remitteras till Skandionkliniken 
x Säkerställ klinisk och akademisk kompetensförsörjning inom svensk strålbehandling 
x Utveckla finansieringsmodellen så att Skandionkliniken kan nå ekonomisk balans 

med en produktion som motsvarar universitetsklinikernas syn på behovet. 
x Reglera balanskravet enligt kommunallagen. 
 
 

x Den fortsatta utvecklingen av svensk strålbehandling fordrar gemensamt 
engagemang, med insatser från berörda ledningar, kliniker och universitet. 

x Skandionnätverket är en resurs som bidrar till dialog och samarbete vid 
utvecklingen av svensk strålbehandling. 
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Inledning 
I oktober 2019 tillträdde jag som förbundsdirektör vid Kommunalförbundet Avancerad 
Strålbehandling (KAS). Jag möttes av olika bilder av Skandionkliniken och av 
protonernas plats i behandlingsarsenalen vid cancer. Det inspirerade mig till att skriva 
”Svenskt protonterapicentrum – Utvecklingen 2003-2019” (en version med uppdaterade 
data för 2019 finns på Dropbox1). Tanken var att skapa en samlad bild av klinikens 
historia och nuläge som utgångspunkt för det fortsatta planeringsarbetet. 

Skandionkliniken har inte utvecklats på det sätt som professionella företrädare och 
ledningen förutsåg när man fattade beslut om investeringen. Det har i sin tur medfört ett 
ekonomiskt underskott som kommunallagen inte tillåter. 

I den här skriften utvecklar jag min bild av KAS situation. Jag tillåter mig tolkningar 
och reflektioner som på icke-specialistens vis kan vara felaktiga. Det är viktigt att 
erfarna experter hjälper oss andra till en faktabaserad insikt. Förhoppningsvis bidrar 
mina tillkortakommanden till att stimulera våra konstruktiva samtal om KAS och 
protonbehandlingens framtid.  
 

Referenser 
Läsaren förutsätts ha läst ”Svenskt protonterapicentrum – Utvecklingen 2003-2019”. 
Källor refereras endast undantagsvis i det här dokumentet. 
 

Protoner och fotoner 
Konventionell strålbehandling ges med fotoner. Det är elektromagnetisk strålning av 
samma slag som ljus och radiovågor. Protoner är elektiskt laddade partiklar som vid 
protonbehandling utvinns ur väteatomer. 

Genom att variera protonstrålens energi när den 
går in i kroppen styr man det djup på vilket man 
får maximal stråldos, se figur 1. 

Vid konventionell strålning med fotoner avges 
energin successivt under strålens färd genom 
kroppen. 

Protonstrålens egenskaper gör att man kan skada 
tumören maximalt, samtidigt som man ger en 
förhållandevis låg dos till den omkringliggande 
vävnaden. 

Protoner och fotoner har lika god förmåga att döda 
tumörceller. Protoner förbättrar inte överlevnaden. 
Vinsten med att ge protoner är istället att minska 
strålskador på den friska vävnaden runt tumören, samt att minska risken för sekundära 
tumörer. Protoner har sin största fördel hos patienter som kan förväntas överleva i 
många år, särskilt barn. 

 

 
1  Striem, J. (2020) Svenskt protonterapicentrum – Utvecklingen 2003 – 2019. Rapport. Tillgänglig på Dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/bpotn3n06hednds/AAB9-7XkcD5TaoHT2v6Gc-cba?dl=0. 

 
Figur 1 Fotoner (blå linje) avger 
energin successivt vid passagen 
genom en kropp. Protoner (grön linje) 
kan man styra så att maximal energi 
avges i tumören (röd). 
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IMRT och VMAT 
IMRT och VMAT är exempel på utvecklingen inom konventionell radioterapi. De 
möjliggör bestrålning av en tumör med höga doser fotoner på ett för den omkring-
liggande friska vävnaden mer skonsamt sätt än vad som var möjligt med äldre teknik.  

Intensity-modulated radiation therapy (IMRT) introducerades i klinisk praxis runt 
sekelskiftet. Man bestrålar tumören från flera håll med olika intensitet. 

När SPTC-rapporten skrevs 2003 var det känt att IMRT med fotoner skulle utvecklas. 
Författarna bedömde att IMRT endast i mindre utsträckning skulle påverka proton-
terapins utveckling beroende på fördelarna med protonernas dosprofil. I en rapport till 
KAS direktion 2009 konstaterades att kunskapsläget beträffande protoners potentiella 
fördelar för strålbehandling av många tumörer inte förändrats sedan 2003. 

Den tekniska utvecklingen av IMRT har gått snabbare och längre än vad man förutsåg 
2003 och 2009. 

Volumetric modulated arc radiotherapy (VMAT) har utvecklats under 10-talet. Den 
utrustning som levererar strålningen roterar runt patienten, samtidigt som intensiteten 
varieras. Den friska vävnaden skonas ytterligare i förhållande till IMRT. 

IMPT och SPArc 
Intensity modulated proton therapy (IMPT) innebär att man kan minska den totala 
stråldosen med protoner på likartat sätt som med IMRT. 

Vid Skandionkliniken ges all protonbehandling med IMPT (”spot scanning”). Det 
innebär förfinade möjligheter att fördela dosen i patienten och att begränsa den totala 
dosen. Det innebär även att den oönskade dosen neutroner kraftigt reduceras. 

Spot-Scanning Proton Arc (SPArc) Therapy (motsvarigheten till VMAT) är under 
utveckling. 

Can we make protons great again? 
Professor Björn Zachrisson ställde frågan ”can we make protons great again?” i 
tidningen Cancerläkaren nr 2 år 2018. Han svarade själv: 

”Yes we can. Vi är det enda land som enats om behovet av en gemensamt ägd, styrd 
och driven protonanläggning. Och vi är det enda land som genomfört en gemensam 
nomenklatur för target och riskorgan inom radioterapi. 

Om Sverige ska lyckas krävs dock ett välfungerande nätverk inom radioterapi och 
omfattande investeringar från företagen för att driva den tekniska utvecklingen. 

Barn är fortfarande den grupp där protoner är svåra att matcha. Det finns också 
sannolikt grupper där potentialen sannolikt är outnyttjad. Vi behöver även jämförande 
studier för större patientgrupper, fas-II utan vare sig base-line data som rör funktion 
eller jämförelsegrupp tillför ingen kunskap.” 
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Reflektioner 
x De grundläggande egenskaperna hos fotoner och protoner kvarstår även om modern 

teknik har minskat protonernas relativa fördel. 
x Protonernas lägre stråldos till vävnader runt tumören bedöms ofta sakna klinisk 

betydelse. 
x Hur vet man vilka stråldoser till frisk vävnad som är acceptabla? Hur väl undersökt 

är det? Vilken grad av evidens finns för det?  
x Är det inte lika svårt att verifiera att en högre dos fotoner saknar betydelse som det 

är att verifiera protonernas fördelar? 
x Samhällets krav på strålskydd är i andra sammanhang mycket hårda. 
x För nykomlingen framstår det som önskvärt att ge en så låg stråldos som möjligt 

ifall man saknar tydlig evidens för skillnaderna mellan dosernas långsiktiga effekter. 
 

Patientvården 
Distribuerat ansvar – distribuerad kompetens 
Det distribuerade ansvaret och den distribuerade 
kompetensen är kärnan i svensk protonterapi, se 
figur 2. 

En patient som vid en universitetsklinik (hemma-
kliniken i figuren) bedöms vara en möjlig 
kandidat för protonterapi dosplaneras för både 
fotoner och protoner. Ifall jämförelsen bedöms 
utfalla till protonernas fördel så diskuteras 
patienten vid en multidisciplinär videokonferens 
(MDK). Sådana konferenser hålls två gånger per 
vecka mellan landets sju universitetskliniker och Skandionkliniken. 

Ifall beslutet vid MDK blir att behandla patienten med protoner så remitteras patienten 
till Skandionkliniken. 

Efter protonbehandlingen i Uppsala följs patienten upp vid hemmakliniken. 

Utländska patienter som remitteras för protonbehandling utreds och förbereds vid en av 
Sveriges universitetskliniker. Därefter flyttas patienten till Uppsala för behandlingen. 

Jag har från flera håll fått synpunkten att modellen fungerar väl, men att det är lämpligt 
att utvärdera den, så att man kanske kan utveckla den till att fungera ännu bättre. 

Den distribuerade kompetensen berörs även i kapitlet kompetensförsörjning. 
 

Reflektioner 
x Den distribuerade kompetensen bidrar till kunskap om protoner vid landets 

universitetskliniker och till att patienter remitteras för protonbehandling. 
x Det är inte tydligt i vilken utsträckning det finns en gemensam utrednings- och 

behandlingsprocess. Ansvaret för att utveckla indikationer och vårdprocess för olika 
patientgrupper behöver bli tydligare. 

x Det distribuerade ansvaret och den distribuerade kompetensen bör utvärderas. 
 

 
Figur 2 Patientens väg från hemma-
kliniken, till Skandionkliniken och åter 
till hemmakliniken. 

Diagnos Beslut RT

FixationCT-undersökningDosplanering

Hemmakliniken

Behandling
Skandionkliniken

Uppföljning
Hemmakliniken
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Färre patienter och fraktioner än förväntat 
SPTC-rapporten 2003 bäddade för besluten att bilda KAS och att bygga Skandion-
kliniken. 2008 och 2009 bedömde man att Skandionkliniken fem år efter start skulle 
behandla 1 000 patienter som skulle ges totalt 15 000 fraktioner. 

I verksamhetsplan 2018 var målet fortfarande att 2019 ge 15 000 fraktioner. 

Patienterna har alltsedan starten 2015 fått drygt 28 fraktioner i genomsnitt. 2019 fick de 
i genomsnitt 28,4 fraktioner, median 30. 

Skandionkliniken planerades för en kapacitet på 15 000 fraktioner per år. Med 28,4 
fraktioner per patient motsvarar det 528 patienter. Kapaciteten bedöms vara lägre efter-
som behandlingarna är mer tids- och arbetskrävande än de var när verksamheten 
planerades. Kapaciteten påverkas även av variationen i tillflödet av patienter. 

2019 inleddes behandlingen av 268 patienter, varav 239 svenska. 53 patienter var barn 
≤18 år. 7 699 fraktioner utfördes av planerade 9 000. 

Januari-mars 2020 har 75 patienter inlett behandling varav 67 svenskar. 9 är barn. 

Figur 3 visar antalet patienter som inledde 
behandlingen månad för månad augusti 
2015 - mars 2020. 

2018-2019 var medelvärdet 22,5 per 
månad, medianen 21,5. 

2018-2019 var medelvärdet för svenska 
patienter 19,6 och medianen 19. 

Ca 20 % av patienterna var barn.  
Figur 3 Antalet patienter per månad som 
2015-2020 inlett behandling samt medianen 
2018-2019. 

Företrädare för KAS styrgrupp bedömer att under nuvarande omständigheter kommer 
antalet svenska patienter fortsätta att ligga på ca 240 per år. 
 

Reflektioner 
x ”Flaskan är halvfull.” 

Det råder samsyn om att protonbehandling är värdefull för ca 240 svenska patienter 
per år, varav ca 20 % är barn. 

x KAS kommer för överskådlig tid sannolikt ge ca 7 100 fraktioner per år till svenska 
patienter. 

x Det är konstruktivt och inspirerande att fokusera på de patienter vi har och den nytta 
vi gör, istället för att fokusera på de patienter vi saknar. 

x KAS kan inte räkna med utländska patienter efter att norska centra har öppnat 2024. 
x Åtgärder som kan bidra till att öka antalet patienter kan vara: 
-  Riktad finansiering till klinisk forskning om protonbehandling. 
- Riktad finansiering av universitetsklinikernas merarbete med protonbehandlingar. 
- Förbättrad nationell kompetensförsörjning. 
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Hälso- och sjukvårdsregionerna remitterar i olika utsträckning 
Ifall alla sex hälso- och sjukvårdsregionerna hade remitterat enligt samma mönster så 
skulle antalet patienter som inledde behandling 2019 ha varit: 
x 163 ifall alla regioner remitterade såsom hälso- och sjukvårdsregion ”lägst”. 
x 299 ifall alla regioner remitterade såsom hälso- och sjukvårdsregion ”högst”. 
Vilken nivå som är optimal är en öppen fråga. 

Utvecklingen av antalet behandlade patienter har inte motsvarat planerna vid starten 
2015. Några orsaker som lyfts fram är: 
x Den tekniska utvecklingen av fotoner har minskat behovet av protoner. 
x Det saknas i hög grad evidens för protonernas fördelar i förhållande till fotoner. 
Andra tänkbara orsaker som lyfts fram är: 
x De kliniska indikationerna för protonterapi tolkas olika. 
x Det är stor brist på klinisk kompetens inom svensk strålbehandling. 

x När man överväger protonbehandling så dosplanerar man för fotoner och 
protoner och jämför sedan effekterna på den friska vävnaden. Dosplanering för 
protoner är betydligt mer resurskrävande än dosplanering för fotoner. 

x Klinikerna har inte fått resurser avsatta för den tidskrävande planeringen av 
protonbehandling eller för finansieringen av behandlingen. 

x Många patienter tackar nej därför att det är långt till Uppsala och påfrestande att bo 
på hotell i sex-åtta veckor. 

x Kliniker i eller nära Uppsala har lättare än långväga att nyttja Skandionkliniken när 
de har långa köer och behöver minska trycket på den egna fotonverksamheten. 

 

Reflektioner 
x Det är normal praxis i sjukvården att klinikerna avgör vilken behandling deras 

patienter ska få. 
x Besluten bör grundas på nationella riktlinjer som i sin tur bör vara i linje med 

internationellt etablerad vetenskap och praxis. 
x Det saknas en systematisk uppföljning av hur riktlinjer och praxis tillämpas. 
x Det saknas en systematisk analys av orsakerna till att hälso- och sjukvårds-

regionerna remitterar olika till protonbehandling. 
 

Patienterna ges olika förutsättningar 
De patienter som startade behandling 2019 fick i genomsnitt 28,4 fraktioner på 39,9 
dagar (median 30 fraktioner på 42 dagar). Behandlingen pågick således i minst sju 
veckor för hälften av patienterna. 

Strålbehandlingen klassas som öppen vård. Regionerna har olika regler för ersättning av 
kost och logi. En del regioner betalar för patientens lunch och middag, andra inte. En 
del regioner betalar hotellet under helgerna så att patienten slipper resa hem, andra inte. 

KAS direktion beslöt 2019-10-23 att bifalla ett förslag till nationellt enhetspris för kost 
och logi vid behandling på Skandionkliniken. Direktionen föreslog hälso- och 
sjukvårdsregionernas samverkansnämnder att tillstyrka förslaget. Förslaget bereds 
fortfarande av samverkansnämnder och regioner. 
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Reflektioner 
x Regionernas olika regler för att ersätta kost och logi innebär att patienterna inte 

erbjuds jämlika förutsättningar för behandling vid Skandionkliniken. 
x Det kan bidra till att en del patienter tackar nej till behandling med protoner. 
 

Internationell utveckling 
T.o.m. 2018 hade totalt 190 036 patienter 
behandlats med protoner2, se figur 4. 

91 centra i världen erbjuder proton-
behandling, varav 55 har startat 2015 
eller senare. 

I Europa finns 32 centra, varav 22 har 
startat 2015 eller senare (Århus i 
Danmark startade 2019). 

I december 2019 var 33 centra under 
uppbyggnad, varav fem i Europa. De 
centra som byggs i Oslo och Bergen 
saknas i förteckningen. 

 

 
Figur 4 Antalet patienter som behandlats 
med protoner (blå linje) eller koljoner (röd 
linje) t.o.m. 2018. 

 

Reflektioner 
x Utvecklingen visar på ett stort internationellt intresse för protoner. 
x Skiljer sig indikationerna för protonterapi mellan Sverige och andra länder? 
x Hur ser planerings- och behandlingsprocessen ut i andra länder? 
x Hur finansieras protonterapin i andra länder? 
 

Håller svensk protonterapi hög kvalitet? 
Vid ett seminarium för KAS ledningsgrupper i januari 2020 bedömde deltagarna att 
kvaliteten är god, men man konstaterade det saknas fakta som verifierar detta. 

Styrgruppen arbetar sedan 2016 med att utveckla kvalitetsregisterbaserad uppföljning. 
Planerna har inte förverkligats på grund av tekniska problem. 

Proton Caregruppen har följt upp patienters erfarenheter i vetenskapliga studier. 
Resultaten har återförts till Skandionkliniken och bidragit till utvecklade arbetssätt. 

Skandionkliniken saknar systematiska arbetssätt för att följa upp patienters och andra 
nyckelgruppers erfarenheter och åsikter. 
 

Reflektioner 
x Det är angeläget att utveckla en systematisk uppföljning av kliniska resultat, 

processresultat samt intressenters erfarenheter och nöjdhet. 
x Det är tids- och arbetskrävande att utveckla och tillämpa systematisk uppföljning. 
 

 

 
2  Data hämtade från PTCOG,  Particle Therapy Co-Operative Group, 2020-04-11. 

https://www.ptcog.ch/index.php/facilities-in-operation. 
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Forskning och utveckling 
Tidigare planer för forskningen vid Skandionkliniken 
SPTC-rapporten bedömde 2003 att minst 80 % av de svenska patienterna ska behandlas 
i kliniska prospektiva protokoll. Det återkommer i senare utredningar och planer. 

Av underlaget inför beslutet att bilda KAS 2006 framgår att det är en stor uppgift för ett 
svenskt protonterapicentrum att utvärdera protonbehandling i randomiserade kliniska 
studier och att det finns en unik möjlighet för Sverige att bli ledande inom denna gren 
av den kliniska forskningen. 

Målet att behandla 1 000 patienter innebär att man 2019 skulle inkludera 800 nya 
patienter i kliniska studier och i fortsättningen minst lika många varje år. 
 

Reflektioner 
x Målet för antalet patienter i kliniska studier sattes mycket högt. Även betydligt 

blygsammare mål hade varit utmanande och meningsfulla. 
x De professionella målen formulerades trots att det fanns en medvetenhet om bristen 

på klinisk och akademisk kompetens inom svensk strålbehandling. 
x Det gjordes inga påtagliga ekonomiska satsningar på forskning kring proton-

behandling i samband med att verksamheten planerades och startades. 
 

Tidigare och pågående studier 
2015-2019 inledde 972 patienter behandling vid Skandionkliniken, varav 858 svenskar. 

Hösten 2019 hade 784 av ca 950 behandlade patienter inkluderats i en studie. 452 i 
omvårdnadsstudier och 332 i studier som utvärderar de kliniska effekterna av 
behandlingen. Således hade ca 83 % av Skandionklinikens patienter ingått i en veten-
skaplig studie, ca 48 % i en omvårdnadsstudie och ca 35 % i en klinisk studie. 

Omvårdnadsgruppen Proton Care inkluderar inte längre nya patienter. 

Alla 9 barn som inlett behandling januari-mars 2020 ingår i registerstudien Radtox. 

15 (25 %) av de 59 vuxna svenskar som januari-mars 2020 inlett behandling ingår i 
kliniska studier. 12 (20 %) ingår i PRO-CNS som avslutas 2020. 

3 (5 %) av de 59 vuxna svenskar som inlett behandling under januari-mars 2020 ingår i 
kliniska studier som beräknas fortsätta efter 2020. 
 

Reflektioner 
x Patienter i kliniska studier har huvudsakligen inkluderats i RADTOX (barn) och 

PRO-CNS (avslutas 2019). 
x När PRO-CNS avslutas så är man långt ifrån de vetenskapliga ambitioner som var 

ett av motiven för att skapa svenskt protonterapicentrum. 
x Det fordras en kraftansträngning för att utveckla den kliniska forskningen såsom 

avsett.  
x Omvårdnadsforskningen drivs utöver den kliniska forskningen. 
 

 



  
 2020-04-20 

 11 
 

Nedan presenteras antalet publikationer fr.o.m. 2010 i ordningen sökbegrepp o antal 
artiklar o varav Clinical Trial o varav Randomized Controlled Trial3. 
x ((pbt) OR (proton beam therapy)) AND (cancer): 6 050 – 337 – 148 
x ((imrt) OR (Intensity-modulated radiation therapy)) AND (cancer): 11 460 – 1 003 – 286 
x ((vmat) OR (volumetric modulated arc radiotherapy)) AND (cancer): 10 876 – 981 – 278 
x ((imrt) AND (proton)) AND (cancer): 422 – 35 – 12 
x ((vmat) AND (proton)) AND (cancer): 994 – 62 – 20 
x (radiotherapy) AND (cancer): 121 514 – 7 929 – 3 055 
x (cancer): 1 672 118 – 54 591 – 26 340 
 

Reflektioner 
x Antalet publikationer om såväl protonbehandling som IMRT och VMAT är 

begränsat, särskilt jämförelser mellan dem. 
x En systematisk genomgång av evidensen för nyttan av protoner versus nyttan för 

IMRT/VMAT vore av stort värde. 
x Varför deltar inte KAS i internationella studier? 
 

Det blir bättre 
2018 presenterades en rapport med förslag till utveckling av Skandionklinikens infra-
struktur för forskning. Rapportens huvudförslag är på väg att förverkligas. 
x En forskningskoordinator arbetar halvtid vid Skandionkliniken sedan hösten 2019. 

Hans stöd är mycket uppskattat av diagnosgrupperna och styrgruppen. 
x Ett förslag till modell för utveckling av struktur och arbetssätt för den kliniska 

forskningen har tagits fram och bereds i styrgruppen. 

Tre nya studier startade 2019: ARTSCAN IV, ARTSCAN V och PRO-HODGKIN. 
Totalt 11 patienter hade inkluderats i dem vid månadsskiftet mars/april 2020. 

Arbetet med protokoll för nya studier pågår inom analcancer, bröstcancer, lungcancer 
och ändtarmscancer. 

Hinder för intensifierad forskning om protonbehandling 
Jag har fått följande förklaringar till att forskningen inte utvecklats snabbare: 
x Det är uttalad brist på senior akademisk kompetens inom svensk strålbehandling. 

Det försvårar tillgången till handledning. 
x Eftersom studierna ska utvärdera sena biverkningar så måste man vänta 15-20 år 

innan man kan publicera resultaten. 
x Forskare föredrar att driva studier som leder till snabba resultat. 
x Det är svårt att finansiera studier som löper över 15-20 år. 

x Universitetsklinikerna kan inte finansiera protonbehandling när indikationen är att 
patienten ska ingå i en vetenskaplig studie. 

x Universitetsklinikerna kan inte avsätta tid till att förbereda patienter för protonterapi 
när indikationen är att patienten ska ingå i en vetenskaplig studie. 

KAS har vid upprepade tillfällen fått förfrågningar om att delta i internationella studier, 
men ingen klinik har haft möjligheter att göra det. 

 

 
3  PubMed 17 april 2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/. 
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Reflektioner 
x Den tekniska utvecklingen fortsätter att gå snabbt. En utvärdering kan vara obsolet 

ifall man måste vänta 15-20 år på resultatet. 
x De problem som beskrivs har rimligen varit väl kända i många år. Målet var trots det 

att minst 80 % av patienterna ska ingå i studier. Hur går det ihop? 
 

De professionella kliniker och akademiker som planerade för ett svenskt protonterapi-
centrum bedömde uppenbarligen att det finns förutsättningar för att bedriva omfattande 
klinisk forskning om protonbehandling i Sverige. 
 

Reflektioner 
x Ambitionen var att forskningen ska bli en vital del av KAS. Det förefaller rimligt att 

man tar gemensamma krafttag för att förverkliga det. 
x KAS bör bidra till att studiepatienter finansieras så att behandlingen blir kostnads-

neutral för universitetsklinikerna. 
x KAS bör bidra till att finansiera ett par professurer som internationellt framstående 

forskare finner intressanta att söka. 
x KAS bör bidra till att protonterapirelaterad forskning finansieras i en sådan grad att 

det attraherar forskare att driva fler kliniska studier. 
x Hur stimulerar man forskning om strålbehandling i andra länder? Vad kan vi lära av 

det? 
 

Kan man agera utan evidens? 
Hälso- och sjukvården strävar efter att arbeta evidensbaserat. Det är emellertid vanligt 
att läkare ställs inför situationer där det saknas tydlig evidensbaserad vägledning. I brist 
på säker kunskap så tolkar man tillgänglig information efter bästa förmåga och bedömer 
vad som är bäst för patienten. 
 

Reflektioner 
I väntan på en presentation av det vetenskapliga läget för icke-specialister så tillåter jag 
mig följande reflektioner: 
x Evidensen för att protoner ger färre sena biverkningar än fotoner förefaller svag och 

vice versa. 
x Evidensen för att fotoner långsiktigt är lika bra som protoner förefaller svag. 
x En behandling som ger en lägre stråldos till den friska vävnaden förefaller i normal-

fallet vara att föredra framför en högre dos och i linje med praxis för strålsäkerhet. 
x Systematiska genomgångar och analyser av relevanta publikationer bör regelbundet 

presenteras. 
 

Kompetensförsörjning 
Det är en besvärande brist på klinisk och akademisk kompetens inom alla personal-
grupper inom svensk strålbehandling, se ”Svenskt protonterapicentrum – Utvecklingen 
2003-2019”. 
Bristen har varit känd under hela 2000-talet. Man gjorde inga riktade satsningar i 
samband med bildandet av KAS eller inför starten av Skandionkliniken. 

Kliniskt innebär bristen att klinikerna är hårt pressade i vardagen. Det leder bland annat 
till att man har svårt att avsätta tid till att dosplanera både för fotoner och protoner och 
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till att man har svårt att avsätt tid för utveckling. Det leder även till en ibland 
besvärande konkurrens om tillgängliga personalresurser eftersom rekryteringar av 
nödvändighet sker från en samarbetspartner i nätverket. 

Akademiskt innebär bristen att man har svårt att avsätta tid till forskning. Det är svår 
brist på seniora akademiker som kan leda forskningen och handleda yngre förmågor. 
Det leder i sin tur till allvarliga problem med återväxten. 

På uppdrag av chefsrådet inom svensk onkologi har en expertgrupp, under ledning av 
Skandionklinikens verksamhetschef, tagit fram en rapport som underlag för en nationell 
strategi för att stärka svensk strålbehandling. Skandionklinikens verksamhetschef 
kommer att fortsätta leda ett nätverk med syftet att omsätta expertgruppens förslag i 
handling. 
 
 

Reflektion 
x Kan KAS bidra till att intensifiera insatser som förbättrar tillgången till personal, 

exempelvis genom att beställa eller arrangera riktade uppdragsutbildningar. 
 

Distribuerat ansvar – distribuerad kompetens 
I det distribuerade ansvaret och den distribuerade kompetensen ingår att läkare och 
fysiker från universitetsklinikerna arbetar vid Skandionkliniken enligt ett rotations-
schema. 

Rotationsmodellen bidrar till att det finns kunskap om protonbehandling vid landets alla 
universitetskliniker. Modellen är uppskattad, men även sårbar. En del medarbetare upp-
lever det besvärligt att vara hemifrån veckovis. Under coronaepidemin har rotations-
läkare och -fysiker i viss utsträckning kunnat arbeta på distans. 

Jag har från flera håll fått synpunkten att modellen fungerar väl, men att det är lämpligt 
att utvärdera den, så att man kanske kan utveckla den till att fungera ännu bättre. 

Den distribuerade kompetensen berörs även i kapitlet patientvården. 
 
 

Reflektion 
x Det distribuerade ansvaret och den distribuerade kompetensen är en styrka för 

svensk protonbehandling. 
x Det distribuerade ansvaret och den distribuerade kompetensen bör utvärderas. 
 

Ekonomi och finansiering 
Fokus på den egna ekonomin leder till suboptimering  
Jag saknar några insikter i diskussionen om strålbehandling och ekonomi: 
x Från enskilda chefers utsiktspunkt framstår deras verksamhets kostnader som 

externa utgifter som belastar den egna ekonomin. 
x Om man endast ser till enskilda universitetsklinikers och Skandionklinikens 

kostnader och intäkter så leder det till suboptimering. 
x Ur ett helhetsperspektiv cirkulerar pengarna inom kommunalförbundets och 

regionernas offentliga ekonomi. 
x Universitetsklinikens rörliga merkostnad (särkostnaden) för fotonbehandling är 

marginell eftersom kostnaden för personal, fastighet, avskrivningar och annan 
utrustning o.s.v. knappast ökar när man behandlar en extra patient. 
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x Vid protonbehandling blir universitetsklinikens rörliga merkostnad (särkostnaden) 
hög eftersom KAS alla rörliga kostnader ska finansieras: personalens löner och 
utveckling, utrustning utöver investeringar, FoU o.s.v. 

x Det blir en väsentligt högre särkostnad för universitetskliniken när man skickar en 
patient till Skandionkliniken istället för att behandla den med fotoner i egen regi. 

Kommunallagen ställer höga krav 
Kommunallagen föreskriver att regioner och kommunalförbund ska budgetera med ett 
positivt resultat. Ett underskott ska återställas inom tre år. 

Det är vanligt att kliniker och sjukhus går med underskott i samma storleksordning som 
KAS har gjort. Det medför inga konflikter med kommunallagen så länge regionen i sin 
helhet har ett positivt resultat. 

Ett kommunalförbund är att jämföra med en region. Kraven på ett kommunalförbund är 
desamma som på en region. KAS har således andra förutsättningar än en sjukhusklinik. 
 

Reflektioner 
x Det är relativt vanligt att sjukhuskliniker har underskott i samma storleksordning 

som KAS. 
x Underskotten brukar förr eller senare 0-ställas eftersom klinikerna oftast inte klarar 

att reglera dem.  
 

Den ekonomiska modellen är anpassad för större volymer  
Inför starten av Skandionkliniken var planen att redan 2016 ge 9 000 fraktioner och att 
sedan snabbt öka volymerna till 15 000. 

Regionerna kom överens om att finansiera 50 % av Skandionklinikens kostnader genom 
ett abonnemang där landets 21 regioner bidrar i förhållande till sin folkmängd. 

50 % av Skandionklinikens kostnader skulle finansieras med en rörlig intäkt per 
fraktion. Priset per fraktion baserades på prognosen för produktionen av fraktioner. 
Priset har därefter justerats upp enligt landstingsprisindex (LPIK exkl. läkemedel). 
Priset per fraktion sattes högre för utländska patienter. 

Planen var att bygga upp ett eget kapital på 10 % 6-9 år efter driftstart. Det förutsätter 
en vinst. Det är inte tydligt hur vinsten skulle genereras. Man avsåg möjligen intäkterna 
från de utländska patienterna. 

Underskottet har minskat 
Skandionkliniken har inte något år producerat prognostiserat antal fraktioner, trots att 
ledningen successivt har reducerat ambitionsnivån. Det ledde till ett underskott på 
ca -45 mnkr 2017 och 2018.  

2018 reviderades den ekonomiska modellen efter en analys av medlemsregionernas 
ekonomidirektörer. Inför 2019 bestämdes att 70 % av Skandionklinikens kostnader ska 
finansieras genom abonnemang. Fraktionspriset förändrades inte. 

Efter justeringen blev underskottet i intäkterna från vården ca -7 mnkr 2019. 

Abonnemangsintäkterna är nu i samma storleksordning som KAS fasta kostnader (ca 
70 % av budget). Intäkterna från fraktionerna ska således huvudsakligen täcka KAS 
rörliga kostnader (inklusive personal). 
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Företrädare för styrgruppen har varit mycket tydliga med att en höjning av fraktions-
priset utöver LPIK kommer att påverka universitetsklinikernas möjligheter att remittera 
patienter till protonterapi. I klartext: En höjning av fraktionspriset leder till färre 
patienter vid Skandionkliniken. 
 

Reflektion 
x En höjning av fraktionspriset är inte en framkomlig väg för att nå balans i 

ekonomin. 
 

Volymerna räcker inte 
I 2021 års budget är planen att Skandionkliniken ska utföra 9 000 fraktioner, varav 10 % 
till utländska patienter. Det innebär att produktionen förväntas öka med 17 % mellan 
2019 och 2021. Det kommer enligt budgeten generera ett överskott på 194 tkr 2021. 

Styrgruppen bedömer att antalet patienter kommer att förbli i storleksordningen 240 
svenska patienter per år, d.v.s. ca 7 000 fraktioner per år till svenska patienter. 

När klinikerna i Oslo och Bergen öppnar om 3-4 år kommer Skandionkliniken ha ytterst 
få utländska patienter, om ens några. 

Ifall Skandionkliniken endast behandlar svenska patienter och endast producerar ca 
7 000 fraktioner, så bedömer jag att det resulterar i ett årligt underskott på ca -15 mnkr 
räknat på 2019 års nivå. Det motsvarar ett behov av ett ägartillskott på ca 2 mnkr per år 
per medlemsregion ifall man inte kan öka antalet patienter. 
 

Reflektion 
x Ifall verksamheten ska gå ihop 2021 förutsätter det att antalet svenska och utländska 

patienter ökar med ca 17 %. 
x Även om volymerna ökar till 9 000, så räcker inte intäkterna till att åtgärda balans-

kravet. 
x Ett behov av ett ägartillskott på 2 mnkr per region bör jämföras med hur mycket 

regionerna ofta behöver bidra med till kliniker i den egna verksamheten. 
 

Kan vi öka antalet patienter? 
Antalet svenska patienter kan tänkas öka genom: 
x En kraftfull satsning på att stimulera protonterapirelaterad forskning (i enlighet med 

internationella förebilder). 
x En ändrad finansiering av universitetsklinikernas kostnader för protonbehandling 

(d.v.s. ett tillskott). 
x Förändrad praxis i Sverige ifall en analys av internationella riktlinjer motiverar det. 
x Förändrad praxis ifall nya resultat från internationell forskning motiverar det. 
När de norska patienterna försvinner om 3-4 år så kan man tänka sig att ersätta dem med 
patienter från exempelvis Finland och Baltikum. 
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Reflektioner 
x Regionerna bör förbättra förutsättningarna för svensk forskning om proton-

behandling. 
x Regionerna bör underlätta universitetsklinikernas ekonomiska förutsättningar för att 

remittera patienter till protonbehandling. 
x En satsning på fler utländska patienter fordrar ett stort tidsmässigt engagemang från 

KAS ledning. 
x En satsning på fler utländska patienter fordrar en stor lyhördhet för de utländska 

klinikernas krav på vårdprocessen. Accepterar de att patienterna förbereds och 
behandlas vid olika kliniker? 

 

Universitetsklinikernas finansiering räcker inte 
Enligt företrädare för styrgruppen är ekonomin inte är ett hinder för att skicka patienter 
till Skandionkliniken, men det är på väg att förändras. Förutsättningarna försämras 
ytterligare ifall fraktionspriset höjs. 

Enligt företrädare för styrgruppen har dosplaneringen för protoner och behandlingen vid 
Skandionkliniken medfört betydande merkostnader som de aldrig fått finansiering för.  

Enligt företrädare för styrgruppen är kostnaderna per fraktion protoner mer än dubbelt 
så höga som de intäkter de får per fraktion fotoner för att behandla patienter enligt 
utomlänsavtalet. 

Enligt företrädare för styrgruppen så har de inte har råd att skicka studiepatienter till 
Skandionkliniken. 
Jag har vid upprepade tillfällen hört att om en universitetsklinik skickar en patient till 
Skandionkliniken så får kliniken bära kostnaden för protonbehandlingen, samtidigt som 
den förlorar den intäkt som den skulle ha fått ifall den hade behandlat patienten med 
fotoner. Jag vet inte om det stämmer eftersom de finansiella flödena inte har kartlagts. 
 

Reflektioner 
x Dubbla budskap: Försäkringarna att ekonomin inte påverkar besluten om proton-

behandling motsägs av starka signaler om att klinikerna inte har råd att skicka 
patienter till Skandionkliniken. 

x Det är enligt mina erfarenheter vanligt att verksamheter ges nya uppdrag utan 
finansiering och utan att man tar bort något annat. Skillnaden är här att klinikerna 
har ett godtagbart alternativ till protonbehandling. 

 

Underskottet måste återställas 
Efter 2019 är det egna kapitalet -126 mnkr. Balanskravet är -138 mnkr. Kommunallagen 
föreskriver att balansen ska vara återställd inom tre år. KAS har hänvisat till ”synnerliga 
skäl” och att intäkterna kommer att öka genom ett ökat antal fraktioner. 

Förlusterna har fortsatt eftersom KAS prognoser har överstigit det antal patienter som 
universitetsklinikerna har remitterat. 

Revisorerna skriver i revisionsberättelsen för 2019: ”Det sammanlagda underskottet mot 
balanskravet är därmed -138 mnkr vilket inte beräknas kunna återställas inom tre år.” 
och ”Det är viktigt att uppnå en bättre balans mellan planerad och verklig verksamhet 
och att ekonomin anpassas efter detta.”. 
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De budgeterade 9 000 fraktionerna 2021 fordrar en produktionsökning, men intäkterna 
räcker ändå inte till att reglera balanskravet.  

KAS förbundsordning föreskriver att ”Kostnaderna för kommunalförbundets verksam-
het skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbunds-
medlemmarna.”.  Det innebär att underskott ska täckas av medlemsregionerna med en 
sjundedel var. Det innebär 20 mnkr per medlemsregion för att återställa det egna 
kapitalet och eliminera underskottet enligt kommunallagen. 
 

Reflektioner 
x Om regionerna tillskjuter kapital så kan verksamheten ”börja på ny kula”. 
x Det förutsätter att finansieringen utformas med utgångspunkt från en realistisk 

prognos för antalet patienter som remitteras till protonbehandling, baserad på 
universitetsklinikernas bedömning. 

x Det är angeläget att universitetsklinikernas och regionernas ledningar, samt KAS 
ledning, når en samsyn kring prognosen för kommande års produktion. 

x Prognoser om kommande års produktion bör väga in nya satsningar som görs för att 
underlätta för universitetsklinikerna att remittera till protonbehandling. 

x Gynnsammare ekonomiska förutsättningar för universitetsklinikerna kan leda till 
ökad benägenhet att remittera patienter. 

Nedläggning är inte ett alternativ 
Om man skulle stänga Skandionkliniken så skulle de fasta kostnaderna, ca 70 %, ändå 
finnas kvar för överskådlig tid. 

Även om universitetsklinikerna skulle spara pengar på att behandla patienterna med 
fotoner istället för att remittera dem till Skandionkliniken så skulle regionerna ha kvar 
höga kostnader för Skandionkliniken under lång tid. 

Om man stänger Skandionkliniken så ska patienterna istället remitteras utomlands, 
exempelvis till Danmark eller Norge. Merkostnaderna för det torde överstiga de 
kostnader regionerna idag har för att skicka patienter till Skandionkliniken.  
 
 

Reflektioner 
x Kommunallagens balanskrav måste uppfyllas. 
x Skandionkliniken gör stor nytta för ett betydande antal svenska patienter. 
x Regionledningarna och universitetsklinikernas ledningar behöver skapa samsyn 

kring de ekonomiska förutsättningarna för protonbehandling. 
x Direktionen och regionledningarna behöver fortsätta utvecklingen av finansierings-

modellen för att KAS ska klara verksamheten på en nivå motsvarande universitets-
klinikernas syn på patienternas behov av protonbehandling. 

x Gynnsammare ekonomiska förutsättningar för universitetsklinikerna kan leda till 
ökad benägenhet att remittera patienter. 

x En kraftfull satsning på att stimulera protonterapirelaterad forskning kan leda till fler 
patienter vid Skandionkliniken. 

x En kraftfull satsning på att kompetensförsörja svensk protonbehandling förbättrar 
förutsättningarna för klinisk och akademisk verksamhet inom all strålbehandling. 
Det kan därmed även leda till fler patienter vid Skandionkliniken. 
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Hotel von Kraemer 
Hotellet byggdes för att nyttjas av Skandionklinikens patienter under vistelsen i 
Uppsala. 

Inledningsvis drevs hotellet av en upphandlad entreprenör. Företaget gick i konkurs 
efter ca ett år. Sedan dess drivs hotellet i KAS regi, men direktionen har inte fattat 
beslut om den framtida driftsformen. 

Revisorerna rekommenderar att KAS direktion fattar beslut om hotellets fortsatta 
driftsform.  

Hotellet har ett samarbete med Akademiska sjukhuset kring ”vårdnära hotell”. Hotellet 
och restaurangen är öppna för allmänheten och man erbjuder även konferens-
möjligheter. 

Regionernas olika regler för att ersätta kost och logi upplevs orättvist av patienterna. 
Det medför även en hel del administrativt arbete för hotellet, för Skandionkliniken och 
för regionerna. 

Hotellets priser ska motsvara självkostnaderna. Verksamheten går i stort sett jämnt upp 
vilket talar för en korrekt prissättning. 
 
 

Reflektioner 
x Direktionen bör 2020 ta ställning till i vilken form hotellet ska drivas. 
x Oavsett hur hotellet kommer att drivas så är det viktigt att det nära samarbetet med 

Skandionkliniken består och att det förblir tydligt att hotellets huvuduppgift är att 
fungera som hotell för Skandionklinikens patienter. 

x Det är angeläget att regionerna enar sig kring gemensamma regler för ersättning av 
kost och logi. 

 

Administration 
När man planerade Skandionkliniken var avsikten att medlemsregionerna skulle bidra 
med stödfunktioner. Klinikens organisation blev mycket slimmad med avseende på 
funktioner som normalt finns på sjukhus och i regioner: exempelvis ekonomi, finans, it, 
fastigheter, juridik, avtal, upphandling. kommunikation och HR. 

När KAS ledning närmar sig medlemsregionernas staber för att få hjälp så uppfattas vi 
ofta som ett externt företag som regionen inte har ett ansvar för. Det löser sig oftast, 
men vår upplevelse är att vi är nedprioriterade och att det alltför ofta går alltför trögt att 
nå effektiva lösningar. 

Det har blivit tydligt att KAS och Skandionkliniken behöver lösa stödfunktionerna på 
ett mer professionellt sätt. KAS direktion uppdrog 2020-03-25 åt förbundsdirektören att 
undersöka förutsättningarna för att träffa ett samverkansavtal med någon av förbudets 
medlemmar angående stödfunktioner. En inledande kontakt har tagits med Region 
Uppsala. 

Fortsatt utveckling 
KAS direktion, styrgrupp och ledningsgrupp har utvecklat ett ”fiskben” som på en 
övergripande nivå beskriver aktiviteter som bör drivas för att utveckla proton-
behandlingen och Skandionkliniken, se figur 4. 
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Det kommer vara mycket arbetskrävande att genomföra alla aktiviteter i fiskbenet. KAS 
kommer att klara genomförandet bättre om man kan fördela arbetet mellan Skandion-
klinikens och universitetsklinikernas medarbetare. 

 
Figur 4 ”Fiskbenet” med KAS uppdrag, mål och aktiviteter som ledningsgrupperna bedömer 
angelägna att driva. 

Sammanfattande reflektioner och förslag 
När Skandionkliniken planerades förutsåg professionen och beslutsfattarna ett stort 
behov av protonbehandling vid cancer och en hög akademisk aktivitet, men den 
tekniska utvecklingen har minskat protonbehandlingens relativa fördelar. 

Det råder konsensus kring att ca 240 svenska patienter per år har nytta av proton-
behandling, men det saknas konsensus kring vilka patienter som bör protonbehandlas 
och hur många de är. Regionerna remitterar patienter i olika hög grad. 

Forskningen har inte utvecklats som förutsett, bland annat beroende på en uttalad brist 
på seniora forskare och på svårigheter att finansiera forskningen. 

Den internationella utvecklingen talar för att protonbehandling har en framtid och för att 
det är angeläget att forska om dess effekter. 

Svensk strålbehandling påverkas av en stor brist på klinisk och akademisk kompetens, 
vilket har varit känt i ett par decennier. 

Den låga tillströmningen av patienter i förhållande till planer och prognoser har medfört 
ett ekonomiskt underskott. KAS uppfyller inte kommunallagens krav. 

Det saknas samsyn kring KAS ekonomi och kring de ekonomiska förutsättningarna för 
att bedriva klinisk protonbehandling och forskning om protonbehandling. 
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Reflektioner 
x Ekonomiska tillskott räcker inte för att säkerställa en positiv utveckling för 

Skandionkliniken. 
x Ekonomiska tillskott löser inte de grundläggande problemen: Otydliga indikationer 

för protonbehandling, låg forskningsaktivitet samt en uttalad nationell brist på 
klinisk och akademisk kompetens. 

x Ekonomiska tillskott kan skapa förutsättningar för KAS att höja förmågan att 
hantera och lösa de grundläggande problemen. 

 

Jag vill lämna följande förslag till KAS och medlemsregionernas ledningsgrupper. Jag 
anser att vi har goda möjligheter att nå samsyn kring protonernas och Skandionklinikens 
plats i svensk sjukvård. Det gagnar patienterna om vi kan tydliggöra indikationerna för 
de olika behandlingsmodaliteterna och om vi kan intensifiera forskningen om deras 
effekter.  
 
 

Förslag 
x Ta till er att Skandionkliniken inte kommer att nå det antal patienter som 

förstudierna ställde i utsikt. 
x Verka för att säkerställa att alla patienter som har nytta av protonterapi erbjuds 

behandlingen. Det fordrar tydligare indikationer och riktlinjer. 
x Ta till er att KAS inte kommer att bedriva vetenskapliga studier i den omfattning 

som förstudierna ställde i utsikt. 
x Verka för att stimulera forskningen om protonbehandling, vilket även kan leda till 

att fler patienter remitteras till Skandionkliniken. 
x Verka för att säkerställa klinisk och akademisk kompetensförsörjning inom svensk 

protonbehandling 
x Verka för en förbättrad samsyn kring universitetsklinikernas ekonomiska 

förutsättningar för protonbehandling och för forskning om protonbehandling. 
x Reglera balanskravet enligt kommunallagen genom ägartillskott. 
x Fortsätt utveckla finansieringsmodellen så att Skandionkliniken ges rimliga 

förutsättningar att nå ekonomisk balans med en produktion som motsvarar 
universitetsklinikernas syn på behovet. 

 

 
 

Potential! 

x Den fortsatta utvecklingen av svensk strålbehandling fordrar gemensamt 
engagemang, med insatser från berörda ledningar, kliniker och universitet. 

x Skandionnätverket är en resurs som bidrar till dialog och samarbete vid 
utvecklingen av svensk strålbehandling. 

 

 

 


