Motion av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning
i Sverige för protonbehandling av cancer
Att behandla cancer med protoner har många fördelar jämfört med
vanlig strålbehandling. Man undviker att skada vävnad utanför tumören.
Därför går det att behandla hjärntumörer som ligger nära
strålningskänsliga organ som skallbas och ryggmärg. Cancertumörer
som ligger inbäddad i känslig vävnad kan också behandlas. Dessa
tumörer är svåra att operera utan att omkringliggande vävnad skadas.
Protonens energi lämnas på ett litet område. Protoner ger högre
träffsäkerhet och färre biverkningar. Behandlingstiden blir kortare.
För närvarande finns en protonanläggning på The Svedberg-laboratoriet
i Uppsala. Det är en forskningsanläggning som delvis används för
behandling av patienter. Primärt är den inte utformad för
patientbehandling. Det finns dessutom förslag om att lägga ned The
Svedbergs laboratorium. Vid Karolinska institutet pågår ett arbete att
utveckla en behandlingsmetod som ska behandla cancer med lätta
joner. I Studsvik pågår försök med cancerbehandling med neutroner.
Landsting och regioner föreslås därför gemensamt utreda och komma
fram till vilken behandlingsmetod vi i Sverige ska satsa på. Dessa
metoder kommer att flytta fram möjligheten att behandla cancer
ytterligare. En protonanläggning kostar minst 500 Mkr och en
lättjonbehandlingsanläggning minst 700 Mkr. Det är stora investeringar
som sjukvårdshuvudmännen bör att samarbeta kring och gemensamt
finansiera en sådan anläggning. Initialt bör en protonanläggning byggas i
Sverige. Den bör ligga bra till ur kommunikationssynpunkt för invånare i
hela landet.
Samarbetet bör ske genom att kommunalförbund eller aktiebolag
bildas. Alternativt kan ett utomstående bolag eller universitetsstiftelse
ges i uppdrag att bygga och driva anläggningen. Samtliga landsting och
regioner bör träffa avtal om att patienter från hela landet kan behandlas
vid anläggningen.

Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att tillsammans med sjukvårdshuvudmän i hela landet initiera och
utreda om det finns medicinskt underlag att satsa på en
protonanläggning(motsvarande) i Sverige.
att om det finns underlag för en sådan behandlingsanläggning i Sverige
tillsammans med övriga sjukvårdshuvudmän finna en gemensam
finansiering för en sådan anläggning.
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