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økingen 50 % for pasienter, 54 % for behandlingsserier og 40 % for NyPas). Dette henger sammen
med at øking av stråleterapikapasiteten har ført til mer palliativ behandling, og disse pasientene
kommer oftere tilbake og får flere behandlingsserier. Andelen behandlingsserier som er kurative, har
sunket fra 54 % i 2001 til 49 % i 2010, og andelen palliative har da steget tilsvarende. Dette henger
sammen med ønske om å kunne gi mer palliativ strålebehandling.

Figur 3.2 Antall strålebehandlete pasienter fordelt på de ulike stråleterapienhetene i perioden 20012010.
Stråleterapienhetene som har kommet til fra 1998 og framover er generelt mindre med færre
behandlingsapparater enn de «gamle» enhetene. Det er også stor forskjell i hvordan utviklingen av
antall pasienter har vært på de ulike enhetene. De enhetene som har fått tilført flere
behandlingsapparater, har kunnet øke tilsvarende antall pasienter som blir behandlet (Figur 3.2).
Økingen i totalantallet ut over dette skyldes hovedsakelig at nye enheter har kommet til som
«desentraliserte» tilbud.

Figur 3.3 Antall fraksjoner og felteksponeringer i perioden 2001-2010
Behandlingen kan gis ufraksjonert, men i de fleste tilfelle deles den opp i 2-40 fraksjoner. Det gis ofte
en fraksjon pr dag fem dager i uken, men ut fra strålebiologiske betraktninger for ulike diagnoser
brukes også andre fraksjoneringsmønstre. En fraksjon kan gis med eksponering av ett strålefelt, men i

Det har vært en øking (130 %) over tiårsperioden i hvor stor andel av brachyterapi-pasientene som
behandles poliklinisk (Figur 3.21), men ser ut til å stabilisere seg på underkant av 50 %. Dette henger
til en viss grad sammen med den type brachyterapi som utføres på de ulike stedene, og derfor er det
stor variasjon mellom enhetene som tilbyr brachyterapi.

3.2.3 Ulike brachyterapi modaliteter
Det finnes ulike modaliteter for brachyterapi. I mange år var manuell innsetting av radioaktive kilder
enerådende. Etter hvert har etterladningsapparat koplet til innlagte katetre overtatt, og andre typer
radioaktive kilder med høy aktivitet benyttes. I tillegg har det nå i det siste kommet små
behandlingsapparat der strålehodet kan plasseres inne i sårhulen (IORT).

Figur 3.22 Antall pasienter behandlet med ulike brachyterapi-modaliteter i perioden 2001-2010
Etterladningsapparater som hovedsakelig brukes til behandling av gynekologisk kreft og prostatakreft
er den dominerende modaliteten i dag (Figur 3.22). Økingen (39 %) skyldes behandling av
prostatapasienter, da brachyterapi for gynekologisk kreft har gått noe tilbake. Manuell brachyterapi
brukes hovedsakelig til behandling av svulster i øyet.

3.2.4 Planleggingsaktivitet
Planleggingen er ganske forskjellig for bruk av etterladningsapparat med kilder som har høy doserate
(HDR) og manuelle metoder med kilder som har lav doserate (LDR) (Figur 3.23). Normalt må man
også bruke helt forskjellig doseplanleggingssystem for disse.

Figur 3.23 Antall doseplaner for brachyterapi med lavdoserate (LDR) og høydoserate (HDR) i
perioden 2001-2010
Utviklingen av planleggingsaktiviteten for HDR og LDR behandling følger stort sett utviklingen av
behandlingsmodalitetene siden de er ganske nært knyttet til hverandre. Antall doseplaner har i
tiårsperioden økt med 61 % for HDR og 120 % for LDR (men små tall med mye variasjon fra år til år).
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Figur 3.24 Endring i planleggingsgrunnlag for A) LDR og B) HDR i perioden 2001-2010
Felles for både LDR og HDR er at bruk av konvensjonelle røntgenbilder som grunnlag for
planleggingen helt har forsvunnet til fordel for bruk av CT-bilder (Figur 3.24). For standardplaner for
LDR brukes også i stor grad CT og ultralyd, men dette kommer ikke fram i Figur 3.24.

Normeringsparameteren LAE er tidligere beskrevet i kap.3.1.7. Her vil regionale forskjeller ut fra
denne beskrives. Det må i denne sammenheng understrekes at LAE ikke er en eksakt verdi, men en
verdi sentrene setter selv ut fra definisjonen i kap. 3.1.7. Ved gjennomgang i forbindelse med denne

Tidligere er det vist at antall pasienter pr LAE (Figur 3.16) og pasientframmøter (fraksjoner) pr LAE
(Figur 3.17) har holdt seg ganske uendret over tiårsperioden til tross for store endringer i
behandlingsoppleggene. Mellom de ulike stråleterapienhetene er det derimot en del variasjon (Figur
5.1).

Figur 5.1 Variasjon i pasienter pr LAE for stråleterapisentrene i perioden 2001-2010
Forskjellene kan ha ulike årsaker, f.eks. har Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø bare palliative
behandlinger med få fraksjoner. Det er årsaken til at de i Figur 5.1 kommer ut med relativt høye
verdier. Sykehus med avansert kurativ behandling vil nødvendigvis ikke ha kapasitet til å ta like
mange pasienter pr LAE. Dette viser også at pasienter pr LAE ikke er noen god indikator for å vurdere
utnyttelse av behandlingsapparater, da er det bedre å bruke pasientframmøter (fraksjoner) pr LAE.
Figur 5.1 tas først og fremst med fordi tilsvarende data kan finnes for andre land.
Pasientframmøter pr LAE kan si noe om utnyttelse av linacene, men det er ikke en helt entydig
indikator. Sentere med relativ stor andel av palliative behandlingsopplegg og engangsfraksjoner vil
komme noe dårlig ut fordi første fraksjon tar omtrent dobbelt så lang tid som de påfølgende
fraksjonene. Dette komme tydelig til uttrykk for NLSH som hadde høy verdi for pasienter pr LAE,
men har relativ lav verdi for pasientframmøter pr LAE (Figur 5.2). Den høye verdien som Ullevål
(UUS) kommer ut med i 2004-2005 skyldes antakelig at det er rapportert for lav LAE-verdi for årene
før utvidelsen av kreftsenteret da det ble brukt utvidete arbeidstider. Se også generell kommentar i kap.
4.3 (og spesielt for sykehusene UNN og SOH).

Figur 5.2 Variasjon i pasientframmøter pr LAE for stråleterapisentrene i perioden 2001-2010
En nærmere analyse av 2010-data viser at for universitetssykehusene var antall fraksjoner/LAE 5543
(4815-5956) og for de andre enhetene 4764 (4399-5456). Generelt er det de store
universitetssykehusene som har det største antall fraksjoner/LAE. Disse verdiene er derfor en indikator
for hvor presset pasienttilgangen er på ulike sentere (med forbehold om usikkerhet i bestemmelse av
LAE-verdien nevnt ovenfor).

Figur 5.3 Variasjon i felteksponeringer pr LAE for stråleterapisentrene i perioden 2001-2010
Da antall felteksponeringer har økt vesentlig mer enn antall pasienter og pasientframmøter er det av
interesse å se om denne økingen er jevnt fordelt mellom sentrene. Av Figur 5.3 går det fram at det er i
hovedsak de store universitetssentrene som har stått for denne økingen. Dette skyldes at det i første
rekke er ved disse sentrene at det utføres de avanserte kurative behandlingsoppleggene hvor det brukes
flere felteksponeringer pr fraksjon.

Kreftplanen fra 1998 [ref.2, kap.5.3.1] la opp til en øking av antall strålemaskiner (LAE) fra 22 til 36
(64 %) i perioden 1999-2003 for å øke stråleterapikapasiteten. Da det tar tid å planlegge og å
gjennomføre en så stor øking av kapasiteten, kom mye av utvidelsen i årene etter den femårsperioden
som planen gjaldt for. Av Figur 3.15 går det fram at dette nivået ble passert i 2006/2007.

Figur 5.4 Variasjon i aldersfordeling (gjennomsnittsalder, medianalder og maksimumsalder) for
linacer i perioden 2001-2010. Pilene angir spennet mellom 25 % og 75 % persentil.
Selv om det har blitt installert mange nye behandlingsapparater i tiårsperioden (se Figur 5.5) viser
Figur 5.4 at aldersfordeling ikke har endret seg vesentlig. Maksimumsalderen økte i begynnelsen av
perioden til utskiftingen av gamle linacer ble gjennomført, men i slutten av perioden økte
maksimumsalderen igjen p.g.a. videre utskifting av gammelt utstyr. Alle tre kurvene viser dessuten en
stigende tendens i siste halvdel av perioden. Gjennomsnittsalder er i motsetning til medianalder,
følsom for skjevfordeling med noen veldig gamle eller unge maskiner, men begge viser en klar øking i
siste del av perioden. Avstanden mellom maksimumsalder og pilspiss for 75 % persentil i Figur 5.4
har også økt fra 4 til 7 år fra start til slutt av perioden.

Figur 5.5 Statistikk over antall linacer eldre enn hhv. 10 og 12 år og antall nyinstallerte linacer i
perioden 2001-2010. Alder er regnet fra installeringsår eller eventuelt siste år med vesentlig
oppgradering.

Før overgangen til helseforetak var det en forståelse mellom sykehusene og de bevilgende instanser at
en linac hadde en praktisk levetid på 10-12 år (Kreftplanen [ref.2, kap.5.3.3]) (strategiplanen fra 2004
[ref.3] angir 10-13 år), og bevilgninger sørget for at det stort sett ble overholdt. Av figuren ovenfor går
det fram at maksimumsalderen har ligget til dels godt over dette i hele perioden. Den praktiske
levetiden man har forholdt seg til skyldes mange faktorer som service- og vedlikeholdsutgifter,
presisjon, stabilitet og funksjonalitet. Dette siste momentet er blitt stadig viktigere, gamle linacer kan
fungere greit for en del enkle palliative behandlingsopplegg, men de egner seg dårlig til mange av de
avanserte kurative behandlingsoppleggene
I Figur 5.5 er det vist antall linacer som er eldre enn hhv. 10/12 år (mørke/lyse blå stolper). Der er det
også vist når nyinstalleringer er gjort. I 2006 var svært mange linacer som ble tatt i bruk. Samtidig
sank andel linacer eldre enn 10/12 år, slik at dette var både erstatning av gamle behandlingsapparater
og en reell utvidelse. Det mest påfallende er derimot at etter 2007 er det ikke installert en eneste ny
linac. Dette har ført til den «forgubbingen» av apparatparken som er beskrevet ovenfor. Dette bildet
lyver litt for i 2011 ble det gjort utskiftninger av behandlingsapparater i to av helseregionene, og i
2012 muligens også i de to andre regionene. Disse utskiftningene er derimot på langt nær nok til å ta
igjen etterslepet. I f.eks. Helse Sør-Øst vil det i 2012 muligens bli skiftet ut en linac, men det vil være
fire linacer som har passert 12-årsgrensen, den eldste vil da være 19 år, og det vil være fem til som har
kommet til/over tiårsgrensen. Av Figur 5.5 går det også fram hvor mange linacer det er behov for å
skifte i årene framover (Se Nyinstallasjoner (røde stolper)).
Det er her ikke tatt med oversikter for annet utstyr som CT-skannere og etterladningsapparater for
brachyterapi. Situasjonen er omtrent den samme for disse med til dels gammelt utstyr (det eldste
etterladningsapparatet er fra 1989). Det bør også nevnes at stråleterapien er helt avhengig av datautstyr
til planlegging og verifikasjon av behandlingen. Disse er heller ikke tatt med i denne oversikten..

Stråleterapi involverer direkte tre personellgrupper: leger, fysikere og stråleterapeuter. I tillegg
kommer teknisk/administrativt personell og annet hjelpepersonell. Sykepleiere er i stor grad knyttet til
sengepostene og ikke til selve stråleterapien. En del arbeidsoppgaver kan utføres av flere typer
personell, og lokal arbeidsfordeling og kompetansenivå hos den enkelte avgjør behovet.

Onkologi er en legespesialitet som i Norge inkluderer både medikamentell kreftbehandling og
strålebehandling, i motsetning til i mange andre land hvor dette er to forskjellige spesialiteter. Det har
vært gjort forsøk på å tallfeste fordelingen av årsverk på medikamentell behandling og
strålebehandling, men dette har vist seg nærmest umulig. Arbeidsoppgavene er så innvevd i hverandre
ved norske stråleterapisentere at her vil isteden bare bli vist data for alle leger (onkologer,
assistentleger) tilknyttet disse enhetene.

Figur 6.1 Antall legeårsverk pr LAE ved stråleterapienhetene i perioden 2001-2010
Middelverdien for alle sentrene har holdt seg rimelig konstant, i 2001 var den 5,5 og i 2010 var den
5,7. Det er en del av virksomheten som ikke kan knyttes til LAE-verdien (undervisning, FoU,
brachyterapi og lavenergetisk røntgen), trekkes det fra årsverk som går til disse, vil middelverdien i
2010 bli 5,2. Situasjonen ved SIG (Gjøvik) er litt spesiell og Figur 6.1 lyver en del fordi mangel på
onkologer har blitt kompensert med assistanse fra DNR (Radiumhospitalet). Det er ellers påfallende
med den jevnt synkende tendensen ved DNR over tiårsperioden, mens en del andre sentere har styrket
legedekningen. Ved OUS er det nå en omfattende omorganisering av diagnoser mellom de ulike
sentrene slik at verdiene for DNR og UUS kan ha endret seg.

Figur 6.2 Andel leger som er onkologer ved stråleterapienhetene i perioden 2001-2010
Andel spesialister (onkologer) sier noe om kompetansenivå i sentrene (Figur 6.2). Det bør være en
sunn fordeling mellom spesialister og leger i utdanningsstillinger, og dette kan være forskjellig fra
universitetssykehus med ansvar for spesialistopplæring og de andre enhetene. Middelverdien for
tiårsperioden har ligget fast på litt i underkant av 60 %. De høye verdiene for NLSH (Bodø) og SIG i
oppstartsåret skyldes at det da bare var en onkolog tilknyttet enhetene.

«Medisinsk fysiker» er ikke definert som helseprofesjon i Helsepersonelloven [ref.18], men er omtalt i
Strålevernforskriften [ref.18]. Det betegner personell med mastergrad i fysikk e.l., med teoretisk og
praktisk opplæring, og som innen stråleterapi har ansvar for bl.a. doseplanlegging, dosimetri og
kvalitetssikring. Det finnes ikke eget dedikert undervisningsopplegg for medisinske fysikere per i dag,
men KVIST-gruppen har laget et rammeverk for internundervisning [ref.19] ved sentrene supplert med
eksterne kurs og øvingsoppgaver [ref.21].

Figur 6.3 Antall fysikerårsverk pr LAE ved stråleterapienhetene i perioden 2001-2010

Middelverdien for antall fysikerårsverk ved stråleterapienhetene har variert noe og endret seg i
tiårsperioden fra 1,3 til 1,5 (Figur 6.3). Det er en del av virksomheten som ikke kan knyttes til LAEverdien, trekkes det fra årsverk som går til administrasjon, undervisning, FoU, brachyterapi og
lavenergetisk røntgen, vil middelverdien i 2010 bli 1,1. Den høye verdien for SIG i oppstartsåret er at
behandlingsstart var etter sommerferien, mens fysikerinnsats varte hele året, og det også er tatt med
fysikerinnsats fra DNR i oppstartsåret. Verdiene for NLSH ligger jevnt høyere enn for de andre
sentrene. Det skyldes at selv om senteret bare har ett behandlingsapparat, må de ha kontinuerlig
tilgjengelig fysikerkompetanse for å dekke opp behandlingen. Små enheter vil være sårbare for
vakanser og annet fravær slik at 2-3 fysikerstillinger er minimum selv på de minste enhetene.

Figur 6.4 Andel fysikere med minst tre års tjeneste ved stråleterapienhetene i perioden 2001-2010
Siden det ikke finnes noen godkjent spesialistutdanning for medisinske fysikere, vil det i stedet her
vises hvor mange fysikere som har minst tre års kompetanse på en stråleterapienhet (Figur 6.4).
Middelverdien har variert mye i tiårsperioden fra 68 % (2005) til 85 % (2010). Det har vært en tendens
til at nye sentere har måttet rekruttere fysikere med liten fartstid innen stråleterapi, se NLSH, SIG og
SSK (Kristiansand), mens ÅS (Ålesund) har kommet bedre ut.

Det finnes en egen ettårig videreutdanning for radiografer til stråleterapeuter, og de fleste tar denne
enten rett etter radiografutdanningen eller etter noen få års tjeneste innen stråleterapi eller diagnostikk.
Det finnes også noen med annen bakgrunn som har tatt denne videreutdanningen. Her vil ikke bli skilt
på utdanningsbakgrunn og alle regnes som stråleterapeuter. Stråleterapeutene har arbeidsoppgaver i
tilknytning til simulering og doseplanlegging, og er de som utfører selve behandlingen på pasienten.

Figur 6.5 Antall stråleterapeutårsverk pr LAE ved stråleterapienhetene i perioden 2001-2010
Middelverdien har variert noe og sunket fra 8,2 i 2001 til 7,9 i 2010. Det er en del av virksomheten
som ikke kan knyttes til LAE-verdien, trekkes det fra årsverk som går til administrasjon, undervisning,
FoU, brachyterapi og lavenergetisk røntgen, vil middelverdien i 2010 bli 7,5. Den høye verdien for
SIG (Figur 6.5) i oppstartsåret skyldes at personellet ble ansatt i god tid før oppstart for å bygge opp
kompetanse og rutiner. For NLSH er det naturlig med litt høy verdi siden det er en svært liten enhet
hvor alle tjenester skal kunne dekkes opp kontinuerlig ved vakanser og annet fravær. Store enheter er
mer robuste når det gjelder tilgjengelig kompetanse, men skal på den annen side dekke en rekke
spesialområder som ikke mindre enheter har.

Figur 6.6 Andel stråleterapeuter med minst 3 års tjeneste ved stråleterapienhetene i perioden 20012010
Da det ikke finnes noen egen spesialistutdanning for stråleterapeuter og videreutdanningen tas på ulike
tidspunkt i forhold til ansettelse, vil det som for fysikere bli brukt minst 3 års tjeneste på
stråleterapienhet som mål på spesialist (Figur 6.6). Middelverdien for tiårsperioden har steget fra 76 %
i 2001 til 90 % i 2010. Som for fysikere viser det seg at ved oppstart av nye stråleterapienheter vil en

stor andel av stråleterapeutene være relativt uerfarne. Dette vil føre til lavere effektivitet (Figur 3.18)
og kan være en sikkerhetsrisiko om ikke aktiviteten knyttes opp mot et større senter.

I tillegg til de ovennevnte faggruppene (lege, fysiker, stråleterapeut) er en rekke tekniske og
administrative fagpersoner tilknyttet stråleterapienhetene. Dette omfatter dosimetri, data/IKT, service,
finmekanikk, sekretærer og assistenter. Det er en svært uensartet gruppe, og med store variasjoner i
om disse er organisert i eller utenfor stråleterapienhetene. De vil bli tatt med først og fremst for å vise
at et ikke ubetydelig antall årsverk går med til andre oppgaver enn de som er rent klinisk relatert.

Figur 6.7 Antall årsverk pr LAE for teknisk/administrativt personell på stråleterapienhetene i
perioden 2001-2010
Middelverdien har endret seg fra 1,8 i 2001 til 1,3 i 2010. Det må også legges til at noen av disse
tjenestene, særlig service, kan kjøpes av leverandør. Tjenester som data/IKT, finmekanikk og
sekretærtjeneste kjøpes i variabel grad som interne tjenester i organisasjonen. I løpet av tiårsperioden
har sekretærtjenesten ved flere av enhetene gått over i en felles avdeling for hele sykehuset. Verdiene i
Figur 6.7 gjelder bare for årsverk til ansatte i selve stråleterapienhetene, og det foreligger ikke verdier
for hvor mye som kjøpes inn internt i sykehuset eller eksternt.

Norsk kreftplan av 1998 ([ref.2], kap.2.4.1) refererer til WHOs anslag at minst halvparten av
kreftpasienten av kreftpasientene har nytte av stråleterapi og fagmiljøet som har tallfestet behov for
behandlingsserier til å være 54 % av kreftinsidensen ut fra medisinske behov. I 2010 utgjorde antall
behandlingsserier 49 % av kreftinsidensen, slik at det fortsatt er et stykke igjen til WHOs anslag. Skal
antall behandlingsserier opp på WHO-nivå vil det si en øking på 4 behandlingsapparater (basert på
2010-data). Dette er litt misvisende, da det i antall behandlingsserier i denne rapporten er tatt med
behandling av ikke-maligne lidelser (profylaktisk mamillebestråling, ductalt carcinoma in-situ (D05,
pre-malign brystcancer), andre benigne) og basalcellecarcinom (ikke med i Kreftregisterets
insidensdata). Behandling av basalcellecarcinom behandles nok i stor grad med lavenergetisk røntgen
slik at man kan i stor grad se bort fra denne diagnosen, men de ikke-maligne bør trekkes fra i
regnestykket over antall behandlingsserier. Da blir det 43,5 % istedenfor 49 %, og antall linacer som
trengs (pr 2010) blir 6,5 istedenfor 4.
Videre refererer Kreftplanen til to utredninger fra Helsetilsynet (2-93 [ref.13] og 2-96) som anslår
behov for 36 strålemaskiner. For å nå dette målet anbefaler Kreftplanen å øke antall strålemaskiner
(LAE) til 36 innen 2003. Planleggings- og utbyggingsfasene har tatt en del lengre tid, i tillegg til at
personellsituasjonen har vært anstrengt, slik at først i 2006/2007 kom antall linacer og antall LAE opp
på dette nivået. Både innbyggertall og kreftinsidensrate har økt betydelig siden perioden for
Kreftplanen, dette tilsier at det bør planlegges en ny utvidelse av stråleterapikapasiteten for å dekke det
økte behovet i tråd med det som er nevnt ovenfor og for å ta høyde for videre befolkningsutvikling.
Kreftplanen sier videre at utvidelsen av behandlingskapasitet bør skje både i eksisterende enheter og i
strålesatellitter. Dette ser ut til å ha fungert omtrent etter hensikten med et stort og et mindre senter i
hver helseregion (Helse Sør og Helse Øst er senere slått sammen). Derimot er strålesatellittbegrepet
tolket noe ulikt i de ulike regionene. Ett senter (Bodø) har bare én strålemaskin noe som medfører en
svært sårbar situasjon både når det gjelder stabil drift av utstyr, bemanning og kompetanse. En slik
løsning krever godt samarbeid med et hovedsenter med nødvendige ressurser for assistanse.
Satellittenheten på Gjøvik har måttet slite med legebemanning og har vært helt avhengig av den
assistansen de har fått fra Radiumhospitalet. De store universitetssentrene bør derfor ha nødvendige
ressurser til å kunne hjelpe småsentrene ikke bare faglig, men også yte assistanse når det er påkrevet.
Den regionale dekningen av strålebehandlingskapasitet her endret seg betydelig i løpet av
tiårsperioden. Samtidig har befolkningsveksten, særlig i Sørøst-Norge, vært så stor at denne regionen
fortsatt ligger noe dårligere an enn de andre når kapasitet ses opp mot kreftinsidens. Helse Nord har
derimot kommet vesentlig styrket ut kapasitetsmessig.
Kreftplanen angir en gjennomsnittlig levetid for strålemaskiner (linacer) på 10-12 år. Det betyr ikke at
behandlingsapparatene ikke holder lenger, men økte servicekostnader, vanskeligheter med
reservedeler, hyppigere behandlingsavbrudd og dårligere presisjon gjør at det er uhensiktsmessig å
bruke behandlingsapparatene noe særlig lenger. Det har i løpet av årene siden Kreftplanen ble skrevet
vært en rivende utvikling av behandlingsopplegg og til dels også indikasjon for å gi ulike typer
strålebehandling. Svært mye av denne utviklingen skyldes teknisk utvikling med bruk av data fra CT
(og etter hvert også MR og PET-CT) skannere som grunnlag for utarbeidelse av individuelt tilpassede
behandlingsplaner. Datastyring av behandlingsmaskinene gjør at selve behandlingen ikke tar særlig
mer tid enn før selv om behandlingene er blitt vesentlig mer avanserte. På nye linacer er det en helt
annen mulighet til dynamisk å endre stråleintensiteten mens maskinene beveger seg rundt pasienten
(behandlingsteknikker som IMRT og VMAT). Dette krever høy presisjon med bildeveiledning (IGRT)
for å kunne gi høye doser til selve svulsten mens omkringliggende vev spares i stor grad, noe som kan
gi mer skånsom behandling. Bildeskanning med CT på behandlingsapparatet er derfor på full fart inn
for å kunne gi disse presise behandlingene. Eldre behandlingsapparat kan ikke brukes til dette, og

utskiftingstakten burde derfor ikke være særlig mer enn ti år for linacer som brukes til kurativ
behandling.
Etter at utvidelsen til 36 strålemaskiner var ferdig, stoppet utskiftingen av eldre maskiner helt opp i
2006. Med en levetid på 10-12 år vil det si at gjennomsnittlig 3-4 linacer bør skiftes ut årlig. Når
linacer fra den store utvidelsen «faller for aldersgrensen» vil dette bli særlig påtrengende. I tillegg
kommer utskifting av bachyterapiapparater, CT-skannere og andre omfattende kapitalinvesteringer
som doseplanleggingssystem og verifikasjonssystem. Kreftplanen forutsetter at dette skal gjøres
innenfor ordinære driftsbudsjetter, men dette har vært vanskelig å få gjennomført på en planmessig
måte. Da dette er tunge utgiftsposter er det viktig at det legges langsiktige og forpliktende planer for
disse utskiftingene.
På bemanningssiden var Kreftplanen spesielt opptatt av mangel på stråleterapeuter/radiografer. Denne
situasjonen har forbedret seg siden den gang, og den ettårige videreutdanningen av radiografer til
stråleterapeuter har betydd mye for kompetanseheving og kvalitet av selve gjennomføringen av
behandlingen. Den økte ressursbruken på planleggingssiden har ikke bare ført med seg mer avanserte
og individuelt tilpassede behandlingsopplegg, men krever vesentlig mer legeressurser. Dette har ført til
stort press på denne faggruppen, både faglig og ressursmessig. Det er derfor i dag mangel på
onkologer til stråleterapi. For medisinske fysikere anslo Kreftplanen at det var behov for 20 nye
stillinger for utvidelsen med 14 linacer. Det har vist seg at rekrutteringen av fysikere har vært
tilfredsstillende. Problemet her er i første rekke at det ikke er en egen utdannelse for medisinske
fysikere, den gjøres som bedriftsintern undervisning. KVIST har utarbeidet et strukturert opplegg for
denne undervisningen [ref.19, ref.21], men det er ingen krav til at dette blir fulgt. Her er det i første
rekke behov for en godkjenningsordning for å sikre kvaliteten på denne undervisningen [ref.3]. For å
sikre en rimelig god dekning med fagpersoner i de tre faggruppene (lege, fysiker og stråleterapeut) bør
det utarbeides nasjonale retningslinjer som tar hensyn til antall pasienter, behandlingsopplegg og
utstyr på de ulike sentrene.
Videre foreslår Kreftplanen en permanent styrking av dosimetri og kvalitetssikring i strålemedisin i
regi av Statens strålevern for å følge opp ønsket om vesentlig styrking av stråleterapikapasiteten. Som
ledd i dette opprettet Strålevernet i 2000 KVIST-gruppen som nå består av 5 deltidsansatte
fagpersoner, to onkologer, to fysikere og en stråleterapeut. Til sammen utgjør disse 2,5 årsverk på
Strålevernet, resten av sine stillinger har de på ulike stråleterapiavdelinger. Denne koplingen til klinikk
er viktig for å forstå problemstillinger, vedlikeholde kompetanse og få til nært samarbeid med
klinikkene. Denne rapporten er en del av det KVIST-arbeidet Strålevernet satte i gang på grunnlag av
dette. Strategiplanen fra 2004 [ref.3] sier også at det «er tungtveiende argumenter for å videreføre og
videreutvikle KVIST-prosjektet» for å sikre kvalitet på strålebehandlingen, og KVIST-arbeidet har
derfor gått over fra prosjekt til fast program.
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