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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Skandionkliniken för avancerad strålbehandling 

Bakgrund 
De sju landsting som driver universitetssjukhus, Landstingen i Uppsala, 

Östergötland, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland samt Örebro, har 

tillsammans bildat Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling med syfte att 

skapa en anläggning för cancerbehandling med protonbestrålning. Anläggningen 

benämns Skandionkliniken. 

Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än 

med traditionell strålning. Protonterapi minskar risken för att friska organ skadas. 

Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar när 

man behandlar nära strålkänsliga vävnader. Vid strålbehandling av barn minskar 

dessutom risken för strålorsakade nya tumörer varför alla barn i Sverige som ska 

strålbehandlas kommer att erbjudas behandling med den nya tekniken. 

Kliniken byggs i Uppsala och drivs av kommunalförbundet. Byggnation av 

anläggningen som kommer att ligga intill Akademiska sjukhuset påbörjades i juni 

2011.  Byggnaden kommer att inrymma behandlingsrum och ett patienthotell med 

cirka 80 rum. Via en kulvert förbindas anläggningen med Akademiska sjukhuset 

vars resurser kan utnyttjas vid behov, till exempel för vård på barnkliniken. 

Anläggningen dimensioneras för att behandla 1000 - 2500 patienter varje år med i 

genomsnitt 15 fraktioner (bestrålningstillfällen), dvs total 15 000 - 37 500 

bestrålningstillfällen per år. Initialt beräknas nyttjandet vara 1000 patienter per år. 

Den första patienten kommer att behandlas 2015. 

Ytterligare bakgrundsinformation redovisas i bilaga 1. 

Kostnader och finansiering 
Den årliga kostnaden för kliniken är beräknad till 140 miljoner kronor och ska 

betalas av landstingen genom dels ett årligt abonnemang och dels en rörlig 

ersättning för de patienter från det egna landstinget som universitetssjukhuset 

remitterar. Finansiering bedöms ske på följande sätt. 
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Överenskommelse med landstingen. 
För att gentemot samtliga landsting reglera verksamheten vid kliniken har ett 

förslag till avtal upprättats. Avtalet som redovisas i bilaga 2 tillstyrks. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna föreliggande samarbetsavtal om vård vid Skandionkliniken. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Till Sveriges landsting och regioner 

Skandionkliniken 
 

Information och bakgrund  
 

Bakgrund 
Cancerfondens utredning ”Den framtida cancervården” publicerades i slutet av 2002. I 
denna bedömdes att protonbestrålning av cancer var nästa utvecklingssteg för 
strålbehandling av cancer. Protonbestrålning ger i jämförelse med traditionell 
fotonbestrålning större möjlighet till bot och mindre risk för biverkningar. 
 
En nationell utredning av cancerläkare och sjukhusfysiker utvärderade möjligheterna att 
bygga en protonbehandlingsenhet i Sverige. Utredningen publicerades i oktober 2003 
och rekommenderade att en nationell anläggning för behandling av patienter med 
protoner skulle realiseras. 
 
Efter beredningar nåddes nationell enighet inom både den politiska beslutsnivån och 
inom professionerna, cancerläkare och sjukhusfysiker, att en anläggning borde 
realiseras. Efter utredning av organisationsform bildades ett kommunalförbund med 
syfte att upphandla och driva en anläggning för protonbehandling.  
 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling  
Kommunalförbundet konstituerades 31/8 2006. Bildare och medlemmar i 
kommunalförbundet är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region 
Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra 
Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. 
 
Medlemmarna i kommunalförbundet utgör de landsting/regioner som inom sig rymmer 
universitetssjukhus. 
 
Bakgrunden till val av medlemmar var dels praktiska skäl, med samtliga 21 
landsting/regioner skulle kommunalförbundet vara alltför tungrott, dels beräknas 
patienterna till anläggningen komma via universitetssjukhusen. Detta då verksamheten 
utgör en rikssjukvårdsverksamhet. 
 
Kommunalförbundet styrs av en direktion med en ledamot och en ersättare från 
respektive medlemslandsting/region.  
 
På tjänstemannasidan leds kommunalförbundet av en förbundsdirektör. 
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Till kommunalförbundet är kopplat ett medicinskt råd bestående av en cancerläkare och 
en sjukhusfysiker från vart och ett av landets sju universitetssjukhus samt ett 
tjänstemannaråd med en representant från respektive stiftares landsting/region, normalt 
på nivån biträdande landstingsdirektör. Dessa råd tjänar som rådgivare till direktionen 
och förbundsledningen. 
 

Namn 
Anläggningen kommer att kallas Skandionkliniken. Namnet syftar dels på att man 
använder s.k. skannade strålar dels att anläggningen blir den första i Skandinavien. 
”ion” syftar på att joner används i bestrålningen. 
 

Upphandling byggnad 
Efter upphandling enligt LOU av hyreskontrakt, där två anbudsgivare deltog, kommer 
byggnaden att uppföras av Akademiska Hus Uppsala och kommunalförbundet kommer 
att långtidshyra lokaler för Skandionkliniken. 
 

Upphandling strålutrustning 
Upphandlingen enligt LOU av strålutrustningen har varit föremål för överprövningar. 
Detta ledde till att upphandlingen fick göras om. Vid senaste upphandlingen avvisade 
länsrätten klagomålen. Domen har vunnit laga kraft och strålutrustningen kommer 
därmed att levereras av IBA. 
 

Tidplan 
Byggstart skedde sommaren 2011. Cirka två år efter byggstart är byggnaden klar för att 
börja installera strålutrustningen. Strålutrustningen är så stor att den lyfts in genom 
öppning i taket som färdigställs när utrustningen är på plats. 
 
Installation och inmätning och godkännande av strålutrustningen kommer att ta ca två år 
i anspråk. 
 
Första patientbehandling beräknas ske halvårsskiftet 2015. 
 

Arbetssätt 
Arbetssättet vid Skandionkliniken kommer att ske med s.k. distribuerad kompetens. 
Detta innebär att respektive universitetssjukhus ansvarar för sina egna patienter vad 
gäller utredning, dosplanering och uppföljning. Endast själva strålbehandlingen sker vid 
Skandionkliniken. Gemensamma vårdplaner med riktlinjer för behandling kommer att 
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utarbetas och samtliga patienter kommer att diskuteras mellan landets 
universitetssjukhus med hjälp av videokonferenser.  
 
Genom detta arbetssätt säkerställs att indikationsställningar blir likformiga över hela 
landet. Kompetensen att behandla patienterna med protonbehandling kommer att byggas 
upp på samtliga onkologkliniker vid universitetssjukhusen. 
 

Forskning 
Skandionkliniken kommer att byggas som en behandlingsanläggning. Genom att hela 
landet kommer att utgöra upptagningsområde kommer det att erbjudas utmärkta 
förutsättningar för kliniska studier. Ca 80 % av de patienter som behandlas vid 
Skandionkliniken beräknas ingå i kliniska studier. 
 

Patienter aktuella för behandling 
Strålbehandling med protoner innebär mindre biverkningar och bättre förutsättningar för 
bot i jämförelse med konventionell bestrålning. Samtliga patienter som skall 
strålbehandlas skulle alltså ha nytta av den nya tekniken. Beroende av vilken typ av 
cancer som skall bestrålas blir nyttan större eller mindre. 
 
Den svenska utredningen 2003 uppskattade att ca 12 % av samtliga patienter aktuella 
för strålbehandling kommer att ha så stor extra nytta av protonbehandling att de bör 
erbjudas behandlingen. För svenskt vidkommande skulle detta innebära 2 200 – 2 500 
patienter per år. Ett antal internationella utredningar har kommit fram till 
storleksordningen 12-16 %. 
 
Patienter aktuella för behandling finns i alla tumörgrupper. För barn gäller att samtliga 
barn aktuella för strålbehandling skall erbjudas behandling med protoner. Detta pga. 
minskade risker för senbiverkan. Barngruppen uppskattas till ca 100 barn per år. 
 

Praktisk hantering 
Aktuella patienter kommer att remitteras till respektive universitetssjukhus och där 
utredas och dosplaneras. Därefter diskuteras fallet med övriga universitetssjukhus med 
hjälp av videokonferens varefter beslut om protonbehandling fattas.  
 
Patienten reser till Uppsala och inkvarteras vid behov på ett hotell som är integrerat i 
anläggningen. Strålbehandlingen ges vid Skandionkliniken normalt 5-6 gånger per 
vecka. Totalt beräknas genomsnittligt antal behandlingstillfällen (fraktioner) uppgå till 
15 per patient. Under behandlingsserien står Skandionkliniken i kontakt med 
hemmakliniken vid behov. Efter avslutad behandling återvänder patienten till 
hemortssjukhuset för kontroller och eftervård. 
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Barn med familjer kommer att bo på ett Ronald McDonald hus i anslutning till 
Skandionkliniken. 
 
Behov av sjukhusvård under behandlingstiden kommer att ske vid Akademiska 
Sjukhuset. 
 

Skandionkliniken en nationell resurs 
Protonbehandling är en utpräglad rikssjukvård och Skandionkliniken är en nationell 
resurs. Samtliga patienter aktuella för protonbehandling kommer att behandlas vid 
kliniken. 
 
Skandionkliniken är det första exemplet där politiker på landstingsnivå tillsammans med 
läkare och sjukhusfysiker enats om att realisera en nationell anläggning.  
 

Taxesättning vid Skandionkliniken 
Medlemslandstingen i kommunalförbundet fungerar som garanter för verksamheten. 
Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientavgifter avses att täcka 
kostnaderna. 
 
Alternativa taxemodeller har utretts med syfte att medicinska behovet skall styra 
remittering och inte ekonomiska faktorer. Direktionen har efter dialog med 
landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av 
årskostnaden betalas som ett abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per 
behandlingstillfälle (per fraktion). Abonnemangskostnaden betalas av samtliga 
landsting/regioner med utgångspunkt från befolkningsunderlaget.  
 

Förankring 
Projektet har presenterats vid samverkansnämnderna runt om i landet.  
 
Förankringsarbetet har pågått under en längre tid och senast med landstingens 
ekonomidirektörer den 26 – 27 januari 2012 och på landstingens ledningsseminarium 
den 26-27 april 2012. Inför ledningsseminariet skickades underlagen till 
landstingsdirektörer, ordförande och vice ordförande i samtliga 
landstings/regionstyrelser. 
 
Därefter har direktionen fastställt taxesättningsmodellen inför påskrift av samtliga 
landsting/regioner. 
 
Uppsala 2012-09-17 
 
Jerker Swanstein   Olle Mattsson 
Direktionens ordförande   Förbundsdirektör 
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Planeringsdelegationen §§ 121-140 

Tid: 2012-10-02, kl 09:00-11:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 140 

Dnr 

LJ2012

/1254 

Skandionkliniken för avancerad strålbehandling  
Föreligger samarbetsavtal avseende vård vid 

Skandionkliniken.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande samarbetsavtal om vård vid 

Skandionkliniken.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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