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Fakta
■ Protonterapi er en smertefri og
svært effektivt kreftbehandling som
ødelegger vanskelige svulster uten å
skade friskt vev rundt. 
■ Ved protonterapi blir protoner
skutt inn mot svulsten. 
■ Protoner er hydrogenatomer hvor
man har fjernet elektroner. 
■ Hver behandling tar noen minutter
og omfatter to billioner protoner. Det
er likevel ikke mer enn
0,000000000001 gram!
■ Behandlingstiden reduseres og det
er færre bivirkninger enn konvensjo-
nell kirurgi og tradisjonell stråleterapi.
■ Mer enn 10 prosent av norske kreft-
pasienter vil kunne ha nytte av be-
handlingen.
■ Vanlig behandling i USA, Japan,
Tyskland, Frankrike, Italia, England og
Sveits.
■ Danmark har planlagt protonsen-
ter, Sverige bygger protonsenter i
Uppsala.
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Etisk dilemma 
Bak myndighete-
nes krav om at noe
skal være en etab-
lert behandlings-
metode ligger det
et forskningsetisk
dilemma. Det kre-
ves nemlig flere
kontrollerte studi-
er, der pasientene
etter loddtrekning
enten får den etab-
lerte eller den eks-
perimentelle be-
handlingen. 

– Slike studier er

imidlertid kun etisk
forsvarlig dersom
man er usikker på
effekten av den
nye behandlings-
formen. Protonte-
rapi gir langt lavere
stråledoser til friskt
vev enn vanlig
strålebehandling.
Det foreligger på
ingen måte usik-
kerhet om at lavere
doser til friskt vev
gir færre bivirknin-
ger. Slike studier

kan derfor være
uetisk, sier profes-
sor Dag Rune Ol-
sen ved Radium-
hospitalet.

Dermed er man
i en situasjon der
behandlingsmeto-
den ikke blir god-
kjent fordi det
mangler forsk-
ning, mens forsk-
ningen mest sann-
synlig ikke blir
godkjent fordi den
er uetisk.

– For defensivt
– Det er for defensivt å
kalle protonterapi for en
eksperimentell metode. I
så fall kan man jo spørre
seg hvorfor man vurde-
rer å etablere en pasient-
bro til det samme tilbu-
det i Sverige, sier Jan
Bøhler (bildet) (Ap) som
er nestleder i Stortingets
helse- og sosialkomité. 

Fredag var helsepolitikere fra
Arbeiderpartiet i møte med fagmil-
jøer innen kreftforskning for å dis-
kutere den nye behandlingsmeto-
den. 

– Jeg har tatt opp dette med de-
partementet ved flere anledninger.

Hvis Norge skal ligge i
verdenstoppen på kreft-
behandling, er det bare
et spørsmål om tid før
dette kommer. Dette
ønsker vi å være en på-
driver for, sier Bøhler. 

Han innrømmer at det
er en stor investering,
men at det likevel kan
lønne seg.

– Det er svært kostbart å sende
pasienter til lignende tilbud i utlan-
det, og et slikt laboratorium kan og-
så brukes til viktig forskning. Men
det aller viktigste er at vi kan redde
flere fra alvorlige kreftsykdommer,
sier han.

i USA
bra tiltak. De amerikanske legene sa
at jeg hadde over 90 prosent sjanse
for å overleve, og det var veldig be-
tryggende, sier Ulsaker som bare
har gode ting å si om det norske
helsevesenet.

– Jeg fikk en lammelse langs høy-
re side, så jeg måtte lære meg å
skrive på nytt. Men jeg føler meg helt
fin nå, og har ingen problemer med å
gå turer i skog og mark, sier Ulsaker. 

Nå går han til jevnlig kontroll ved
Radiumhospitalet. Fem år er gått
siden behandlingen uten at kreften
har kommet tilbake.

– Det er ingenting som tyder på at
jeg skal bli syk igjen. Hvis jeg ikke
hadde fått behandling i USA og
svulsten hadde fått vokse, så hadde
det nok blitt farlig. Men jeg har et håp
om at dette skal være over nå, sier
Ulsaker.


