
Nasjonalt partikkelterapisenter i Oslo
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INFRASTRUKTUR OG 
STØTTEFUNKSJONER

Nord-Europas 
største sykehus

TOMTENS PLASSERING

Attraktiv tomt i direkte 
tilknytning til OUS, 
Rikshospitalet og 
Universitetet i Oslo

KOMMUIKASJON

Norges største 
kommunikasjons-
knutepunkt

KOMPETANSE

Kreftforskning 
i verdensklasse 
og sterkt 
universitetsmiljø

Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus melder med dette 
sin interesse for lokaliseringen av et nasjonalt partikkelterapi-
senter til Kunnskapsbyen Oslo. 

Oslo har en attraktiv tomt, godt kompetansemiljø, nødvendig 
infrastruktur, støttefunksjoner og kommunikasjon.



”Et partikkelsenter i Oslo vil gi et 
kraftig løft til den nasjonale kreft-

omsorgen, og det solide fagmiljøet 
ved Oslo universitetssykehus 
er rede til å gjøre dette til et 

landsdekkende tilbud.”

Bjørn Erikstein
Adm. direktør i Oslo universitetssykehus

Ole Petter Ottersen
Rektor ved Universitetet i Oslo

Peder Olsen
Adm. direktør i Helse Sør-Øst

“Universitetet i Oslo ønsker et 
partikkelsenter i Oslo velkommen, 
som en samarbeidsarena mellom 

kliniske og basale forskningmiljøer 
på universitet og sykehus.”

”En samlet helseregion står bak 
et nasjonalt partikkelsenter 
lokalisert i Oslo, med Norges 
dyktigste fagfolk samlet for å 

fremme dagens og morgendagens 
høyteknologiske kreftbehandling.”

KOMMUNIKASJON
56% av alle kreftpasientene er bosatt i Helse 
Sør-Øst. Kostnadene ved pasienttransport 
i landet som helhet vil dermed være lavest 
ved å legge et senter til Oslo, som tyngde-
punktet i Helse Sør-Øst. Oslo skiller seg ut 
som det mest miljøvennlige alternativet for 
et partikkelterapisenter! 

Som landets største kommunikasjonsknute-
punkt har Oslo de beste transportmulighetene 
i landet – og vil være lettest tilgjengelig fra 
alle landsdeler sammenlignet med andre 
alternativ. Jernbane, flyplass, flytog og utallige 
bussruter sikrer dette. I tillegg er OUS, 
Rikshospitalet lett tilgjengelig internt i Oslo, 
med trikk, t-bane eller buss.
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NASJONALT PARTIKKELSENTER

OSlO-AlteRNAtivet i KORtveRSjON
Tomt på Gaustad, i tilknytning til Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet 
og Universitetet i Oslo (UiO). Tomten vil kunne romme et kombinert anlegg eller 
nedskaleres til et rent protonanlegg, og samtidig ha stort utviklingspotensiale.

Senteret foreslås med et mindre antall avanserte konvensjonelle strålemaskiner 
(lineærakseleratorer), for å være et senter for høypresisjonsbehandling og 
ivareta behovet for backup-funksjon for partikkelbehandlingen.

Per i dag har OUS eksisterende pasienthotellkapasitet som kan dekke behovet 
til et partikkelsenter, og sammen med sitt enestående foreldreovernattingsbygg 
vil OUS kunne gi et meget godt tilbud for pasientene.

Kompetansemiljøet på partikkelsenteret vil bygges opp rundt de allerede   
eksisterende høykompetente fagmiljøene som finnes i Oslo-området, med   
spesiell vekt på onkologi og stråleterapi, strålebiologi, medisinsk- og partikkelfysikk.

Senterets sentrale beliggenhet i Norge vil gi de beste forutsetningene for   
nasjonal kompetanseoppbygning og god kommunikasjon mellom nordiske   
og europeiske proton- og partikkelsentre.
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Partikkelterapi har vist seg som en skånsom og effektiv kreftbehandling.
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PRIORITERTE MåL FOR ET NASJONALT PARTIKKELSENTER I OSLO

1. Likeverdig, nasjonal   
 og høykompetent 
 pasientbehandling

2. Klinisk forskning som er ledende i Norden 
 og med tett europeisk samarbeid, samt 
 translasjonsforskning og teknologiutvikling

Antall krefttilfeller

Nye krefttilfeller hvert år 
fordelt på helseregioner
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BeSKRivelSe Av

NASjONAlt PARtiKKelteRAPiSeNteR veD OSlO UNiveRSitetSSYKeHUS

TOMTENS PLASSERING INFRASTRUKTUR OG STØTTEFUNKSJONER
OUS er per i dag lokalisert på 4 hovedområder; 
Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Aker. 
Stråleterapivirksomheten ved sykehuset foregår på Radium-
hospitalet og på Ullevål sykehus, men vil i fremti den kunne 
bli fl ytt et ti l Gaustad-området. Dett e sammen med nærheten 
ti l det nye Livsvitensenteret ved UiO gjør dett e ti l en ideell 
lokalisering av et nasjonalt parti kkelsenter i Oslo, og vil kunne 
være starten på denne fremti dige utviklingen.

lokaliseringen på Gaustad vil også fremstå som meget godt 
med tanke på nærheten ti l Universitetet i Oslo og de sterke 
fagmiljøene som fi nnes der. Tomten som sti lles ti l rådighet 
av OUS, i samråd med Helse Sør-Øst, ligger sentralt plassert 
ved østenden av Rikshospitalet. Senteret vil integreres i land-
skapet og gi enestående muligheter for pasientrekreasjon i 
den store parken som senteret vil ligge under. Det er også 
plass ti l et karbongantry (utstyr for å styre karbonstrålen),  
og senteret vil være sentralt plassert i et fremti dig storsyke-
hus som inkluderer all stråleterapi og kreft omsorg i OUS. 
Bygget vil være et behandlingssenter for høypresisjons-
behandling, og i ti llegg ti l parti kkelterapi vil det ha 2-4 av de 
mest avanserte konvensjonelle strålemaskinene som fi nnes. 
Disse vil i ti llegg fungere som backup-løsning for eventuelle 
problemer med levering av parti kkelterapi. Det allerede 
eksisterende solide stråleterapimiljøet ved OUS vil også 
kunne fungere som backup ved behov.

OUS, Rikshospitalet har alle de nødvendige støtt efunksjoner 
som behøves, bl.a. anestesi, radiologi, ulike laboratorier, 
sterilforsyninger, administrati ve tjenester og systemer. 

intervensjonssenteret ved OUS, Rikshospitalet er også et 
høykompetent fagmiljø innen diagnosti kk og ulike bilde-
modaliteter, og vil kunne støtt e opp under behovet et 
parti kkelterapisenter har for fagkompetanse innen diagno-
sti kk, både for CT, PET/CT og MR. 
  
Pasienthotellkapasiteten i Oslo-området er meget god, 
og vil per i dag kunne dekke et ekstra behov på rundt 60 
sengeplasser. I ti llegg har OUS et helt nytt  eget foreldre-
overnatti  ngsbygg med 108 senger for foreldre ti l alvorlig 
syke barn under 18 år. Dett e gjør at ti lbudet ti l familiene 
rundt alvorlig syke barn som trenger parti kkelbehandling 
over lang ti d er ivaretatt . Det ti lbys også et godt utviklet 
eget barne- og ungdomsprogram som ivaretar det friske 
i barna og inkluderer daglig musikkterapi og klovner og 
en rekke andre akti vitetsti ltak.

Oslo universitetssykehus er Nord-europas største sykehus og har ett  av verdens største 
stråleterapisentre, med sine 17 strålemaskiner pluss 4 på satelitt sentrene i Gjøvik og 
Kristi ansand. infrastrukturen som legges ti l grunn for et vertssykehus for et parti kkelsenter 
er dermed så komplett  som mulig, med høykompetente fagmiljøer innenfor alle disipliner.
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Plassering av parti kkelterapisenter (rødt bygg) på Gaustad i Oslo, ved innkjøring ti l Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet fra Ring 3. 3D-skisse ti l høyre.
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KOMPETANSE

Fagmiljøene i Oslo er en garanti for god og moderne pasient-
behandling og best mulig utnyttelse av fasilitetene til forsk-
nings- og utviklingsformål. For fagmiljøene vil en slik etablering 
bety et betydelig løft innen en allerede sterk kreftforskning, 
med tilskudd av dagens og fremtidens kreftbehandling.

KLINISK KOMPETANSE INNEN STRåLETERAPI
Etter fusjonen i 2009, ble en av verdens største stråleterapi-
avdelinger dannet. På tross av de utfordringene fusjons-
prosessen medførte, klarte stråleterapimiljøet ved OUS å 
opprettholde og øke, stråleterapiproduksjonen frem til dags 
dato. OUS har et komplett stråleterapitilbud, med unntak 
av partikkelterapi, og leverer alt fra høypresis strålekirurgi-
behandling av de minste områder i hjernen til totalbehand-
ling av hele kroppen. Det kliniske kreftbehandlingsmiljøet 
ved OUS er høykompetent og deltar i mangfoldige inter-
nasjonale studier innen alle diagnosegrupper.

OUS er søsterinstitusjon med MD Anderson Cancer Center 
(MDACC), Houston, Texas, som er verdens største stråle-
terapisenter, også med et av verdens mest velrenommerte 
protonsentre. OUS og MDACC har et godt samarbeid om 
kompetanseutveksling, også på partikkelterapifeltet. Flere 
innen yrkesgruppene medisinske fysikere og onkologer ved 
OUS har deltatt i opplæring vedrørende protonterapi, bl.a. 
i regi av MDACC.

Avdeling for medisinsk fysikk (AMF) ved OUS har en lang 
tradisjon som nasjonalt ledende innen fagutvikling og 
erfaring i å anvende ulike typer utstyr og programvare til 
pasientbehandling. Ved innføring av ny teknologi for partik-
kelbehandling vil denne kompetansen være meget nyttig, 
samt for å videreutvikle partikkelterapiteknologien til mer 
effektiv og kvalitetssikker pasientbehandling. Den største 
andelen publikasjoner innen stråleterapi i Norge kommer 
fra AMF og avdelingen har flere veletablerte internasjonale 
samarbeidslinjer.

OUS er ansvarlig for avviklingen av fire av totalt seks kurs 
innen onkologi for leger under spesialisering innen dette 
fagfeltet. Disse kursene omfatter strålefysikk del 1 og del 2, 
strålebiologi og praktisk strålebehandling. Kursene under-
vises av lokale eksperter innen strålefysikk, strålebiologi og 
onkologi, og inneholder blant annet flere timer om partikkel-
behandling. Her legges det vekt på de biologiske effektene 
av slik type stråling, og hvordan slik strålebehandling kan 
realiseres i praksis. Ingen slik undervisning tilbys onkologer 
noe annet sted i Norge. 

Ved Fysisk institutt på UiO har gruppen for biofysikk og 
medisinsk fysikk siden 1970 hatt et systematisk tilbud innen 
forskningsbasert undervisning i strålingsfysikk av relevans 
for medisin og helse. Siden år 2000 er tilbudet utvidet med 
forskningsbasert undervisning innen stråleterapi og diagno-
stikk. Gruppen utdanner medisinske fysikere i tett samar-
beid med OUS og Statens Strålevern. Siden 2000 har gruppen 
utdannet 70 MSc-kandidater og 20 PhD kandidater, og om 
lag halvparten av alle norske medisinske fysikere innen 
stråleterapi og diagnostikkfysikk utdannes ved UiO.

OUS er, sammen med Høgskolen i Oslo, ansvarlig for den ett-
årige videreutdanningen av radiografer innen stråleterapi. 
Også her benyttes lokale krefter til teoretisk og praktisk under-
visning innen strålebehandling, og undervisningen dekker 
også partikkelterapi. Det utdannes årlig omtrent 20 stråle-
terapeuter, og undervisningstilbudet er enestående i Norge. 

FORSKNINGSKOMPETANSE
Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken 
og Det medisinske fakultetet
Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT) er en av 
ti klinikker som sammen med Kreftregisteret utgjør OUS. 
Kreftregisteret, Institutt for kreftforskning på OUS, 
Radiumhospitalet og KKT er sammen et komplett kreft-
senter (CCC = Comprehensive Cancer Centre). Klinikken har 
et tett samarbeid med Det medisinske fakultetet ved UiO. 

OUS har forskning som en av fire hovedoppgaver. Dette om-
fatter både basal-, klinisk- og translasjonsforskning. OUS har 
størst forskningsaktivitet i Norge med mer enn 1800 artikler 
i 2012. KKTs andel av forskningen utgjorde rundt 1/3 av 
publikasjoner og doktorgrader ved OUS, der majoriteten 
er basal-, klinisk- og translasjonskreftforskning. Norges 
Forskningsråd evaluerte i 2011 all biologisk og medisinsk 
forskning vha internasjonale paneler og KKT fikk meget 
gode evalueringer, fra ”very good til excellent”.

Det drives mer enn 130 fase II og III studier i klinikken, dels 
forskerinitierte og dels industristøttede. KKT har en egen 
utprøvingsenhet (fase 0/I enhet) som har stor erfaring med 
utprøving av nye behandlingsprinsipper. Dette er den eldste 
og største enheten i landet. Over 50 av de kliniske studiene 
som foregår ved KKT har stråleterapi som et vesentlig forsk-
ningselement. Det er også stort fokus på ny diagnostikk 
med gensekvensering av tumor og behandling med nye 
molekyler, og KKT er koordinerende miljø for nasjonal sats-
ningsområde innen dette feltet. Gensekvensering av tumor 
vil også kunne bidra til diagnostikk som vil kunne predikere 
tumors følsomhet for strålebehandling.

Det er for de fleste kreftdiagnosene etablert multidisipli-
nære team både innen KKT (sarkom, lymfom, urogenital-
kreft, etc) men også på tvers av klinikkgrensene som f.eks: 
øre-nese-halskreft, kreft i sentralnervesystemet, lungekreft, 
barnekreft m.fl.). De multidisiplinære teamene sørger for 
optimal vurdering av pasientene mht klinisk presentasjon, 
bilde og morfologisk diagnostikk. Alle eksperter er til stede 
på samme tid for planlegging av et godt pasientforløp og 
god omsorg. Det vil være naturlig at det bygges videre på 
denne erfaringen ved innføring av partikkelterapi som 
behandlingsmodalitet i et ellers komplekst sykdomsbilde.

Forskningen som drives gjennom OUS og KKT gjøres i stor 
grad i samarbeid med Det medisinske fakultet ved UiO, og 
er det desidert sterkeste kreftforskningsmiljøet i landet 
med forskning av meget høy internasjonal kvalitet. Dette er 
godt dokumentert i Forskningsrådets nylige evaluering av bio-
medisinsk forskning i Norge, der både de basale og kliniske 
kreftforskningsmiljøene kom meget godt ut. Likeledes har 

Partikkelterapi har vist seg som en skånsom og effektiv kreftbehandling. Oslo universitetssykehus og Universitetet 
i Oslo har til sammen høykompetente fagmiljøer innen stråleterapi og onkologi, samt medisinsk fysikk, tekno-
logi, kjerne- og partikkelfysikk, strålebiologi og andre relevante miljøer som er en forutsetning for en vellykket 
nasjonal etablering av et partikkelsenter. Institusjonene i Oslo-regionen er også meget sentrale i utdanningen 
av hovedprofesjonene innen stråleterapi; onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter. 



SINTEF, FFI, Unik og Statens Strålevern. Samarbeidet omfatter 
fagområder som stråleterapi, medisinsk bildebehandling, 
medisinsk diagnostikk, medisinsk instrumentering, aksele-
ratorteknologi, detektorer og halvlederteknologi.

Gruppen for biofysikk og medisinsk fysikk har forsknings-
aktivitet innen effekter av ioniserende stråling på biologiske 
systemer, som spenner fra molekyl- til organismenivå. 
Gruppen deltar i store internasjonale forskningsnettverk 
og har utført flere prosjekter som har omfattet ulike typer 
partikkelbestråling med relevans for partikkelterapi siden 
midten av 90-tallet. Samarbeidet med OUS er tett og det er 
etablert et eget utdanningsprogram på master/PhD nivå 
innen medisinsk fysikk – strålingsfysikk- og biologi, stråle-
terapi, medisinsk diagnostikk (røntgen, CT, MR, PET) og 
bildebehandling. Det publiseres årlig rundt 20 artikler i 
internasjonale tidsskrift innen disse fagfeltene fra gruppen. 

Kjerne- og energifysikkgruppen er en del av senteret SAFE 
(Senter for akseleratorbasert forskning og energiteknikk) 
og disponerer Norges eneste partikkelakseleratoranlegg til 
forsknings- og utdanningsøyemed. Det er tett samarbeid 
med Institutt for energiteknikk (IFE) innenfor reaktortekno-
logi og reaktorsikkerhet og gruppen er involvert i en rekke 
eksperimenter ved CERN, det Europeiske laboratoriet for 
partikkelfysikk. 

Høyenergifysikkgruppen er den største norske deltakergruppe 
i den nasjonale CERN-satsningen og arbeider innenfor instru-
mentering, sensorteknologi, dataanalyse og utdanning. En 
ansatt ved Fysisk institutt leder et CERN prosjekt i retning 
av neste-generasjons superakselerator. 

Gruppen for elektronikk har forskning innen medisinsk 
instrumentering, sensorutvikling og sensorteknologi for 
medisin, romfart og akseleratorteknologi og er knyttet til 
et avansert elektronikklaboratorium. De har også et tett 
samarbeid med OUS.

institutt for informatikk
Institutt for informatikk ved UiO er det største og faglig 
bredeste IKT instituttet i Norge, med store forskningsaktivi-
teter i samarbeid med kreftforskere, og med forskning rettet 
mot intervensjon (skånsom kirurgi) og helseinformasjons-
systemer. Instituttet er lokalisert i Forskningsparken, kun 
noen få hundre meter fra det planlagte partikkelterapi-
senteret. Instituttet står sentralt innen nasjonale og inter-
nasjonale problemstillinger med hensyn på prosessering, 
formidling og lagring av store datamengder, slik en finner 
i bl.a. helsesektoren.

naSjOnalt PartIkkelteraPISenter I OSlO Helse sør-øst og oslo universitetssykeHus
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interesseavklaringen er utarbeidet gjennom en bredt sammensatt referansegruppe ledet av erlend B. smeland. gruppen har hatt representasjon 
fra sentrale fagmiljøer på ous og ved uio, samt fra ulike helseforetak i Helse sør-øst.

OPPSUMMERING
Oslo har verdifulle og nødvendige forutsetninger 
knyttet til personellbehov, utdanning, forskning 
og innovasjon for å kunne løfte partikkelterapi 
inn i klinikken som en sentral behandlingsmetode. 

Oslo har det mest komplette kompetansemiljøet 
i landet og kreftforskning i verdensklasse. Sammen 
med pasientmengden som tilhører helseregionen, 
er en lokalisering av et nasjonalt partikkelsenter 
i Oslo det klart beste alternativet.

disse kreftforskningsmiljøene et Senter for fremragende 
forskning (CCB), som i midtveisevalueringen fikk karakteren 
«exceptionally good» fra den internasjonale evaluerings-
komiteen. Det er også etablert 3 K. G. Jebsen-sentre for 
fremragende forskning.

Innovasjon er et viktig mål ved forskningen og KKT er blant 
de største innovatørene i sykehuset med over halvparten (26) 
av de innsendte patentsøknadene fra OUS (47) i 2012. Oslo 
Cancer Cluster Innovasjonspark (OCC) er under bygging, og 
vil bidra til en betydelig økning av innovasjon og patenter.

institutt for Kreftforskning
Institutt for kreftforskning har siden opprettelsen i 1954 spilt 
en sentral rolle innen kreftforskning, både i Norge og inter-
nasjonalt. Instituttet har 7 seksjoner med 320 medarbeidere. 
Rundt 70 % av de ansatte og forskningsprosjektene er 
eksternt finansiert. Instituttet har sterke grupper innen 
biokjemi, genetikk, immunologi og sist, men ikke minst, 
strålebiologi. Instituttet har laboratorier for basalforskning 
og egen dyrestall, og det er et tett samarbeid mellom forsk-
ere ved instituttet og onkologer, kirurger, patologer og andre 
yrkesgrupper ved OUS i de kliniske forskningsgruppene. 
I 2012 bidro instituttet til 192 vitenskapelige artikler, der 
nesten 30 % er publisert i ledende tidsskrifter (nivå 2/2A). 
Videre ble 18 doktorgradsarbeider fullført i 2012. Ved 
avdeling for strålebiologi gjøres relevant stråleforskning, 
både klinisk (vevsmaterialer fra pasienter), preklinisk (dyre-
modeller) og basalt (cellulære systemer). Instituttet vil 
dermed være en meget sentral aktør i både grunnforskning 
og klinisk forskning rundt partikkelterapi.

Relevant forskning i Oslo
For å kunne dokumentere forskningskompetansen til miljøet 
i Osloregionen ble det gjort et søk over forskningsartikler 
publisert de siste 10 år i den internasjonale Web Of Science 
databasen. Søkeord som ble benyttet er relevante for 
partikkelterapi. Videre ble det skilt mellom artikler der 
Osloregionen har  én eller flere medforfattere, og artikler
der Osloregionen ikke har noen medforfattere (”De andre 
regionene”). 

Det fremgår tydelig at Osloregionen kan dokumentere en 
mye høyere forskningsaktivitet innen disse fagfeltene enn 
de andre regionene, både innen klinisk kreftforskning og 
mer basal strålerelatert forskning. Den høyspesialiserte 
kompetansen, som er en nødvendighet for partikkelterapi, 
er dermed i stor grad lokalisert til Helse Sør-Øst. 

Fysisk institutt
Ved Fysisk Institutt, UiO, er det fire faggrupper som arbeider 
og underviser innenfor fagområder direkte relatert til et 
mulig senter innen partikkelterapi. De ulike faggruppene er 
biofysikk og medisinsk fysikk, kjerne- og energifysikk, 
høyenergifysikk og elektronikk. Fysisk institutt har betydelig 
forsknings- og utdanningssamarbeid med en rekke institu-
sjoner i Osloregionen. De viktigste av disse er OUS, IFE, 

kilDe: Web of science 2013

De andre regioneneOsloregionenArtikkeltema

Kreft 4485 2594

Strålebehandling 435 237


