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Udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet 
Region Midtjylland 

 
 
Baggrund 
Sundhedsstyrelsen har den 28. september 2005 anmodet Århus Amt om en udskiftnings- og imple-
menteringsplan på stråleområdet for Region Midtjylland, jf. Kræftplan II og politisk aftale om im-
plementering af Kræftplan II.  
 
Sundhedsstyrelsen anmoder om, at planen belyser aktivitetsbehovet, apparaturbehovet og persona-
leforhold og omfatter initiativer på kort og på længere sigt, der kan sikre den nødvendige behand-
lingskapacitet.  
 
 
Planens udarbejdelse 
Udskiftnings- og implementeringsplanen for Region Midtjylland er udarbejdet af en fag-
lig/administrativ gruppe fra Århus Sygehus og Sundhedsstaben i samarbejde med en fag-
lig/administrativ gruppe fra Ringkjøbing Amt. Planen vil endvidere blive drøftet med Viborg, Vejle 
og Nordjyllands amter og der kan muligvis på baggrund heraf blive tale om justeringer.  
 
Vurderingen af det fremtidige behov for strålebehandlingskapacitet, apparaturbehov og personale-
behov i Region Midtjylland er udarbejdet på grundlag af  

• Acceleratorrapport I og II (hhv. 1999 og 2004) 
• Rapport vedr. decentral strålebehandling (Sundhedsstyrelsen 2001) 
• Kræftplan II (maj 2005),  
• Modelbaseret analyse af det fremtidige kapacitetsbehov på stråleområdet (maj 2004) 
• Aktiviteten i stråleterapienheden på Århus Sygehus. 
• NKI_de reelle tal.doc – analyse de reelle forskelle mellem NKI Amsterdam og Århus Syge-

hus 
• Demografiske data fra www.sst.dk og www.regionmidtjylland.dk. 
• Rapport: Indførelse af mammografiscreening i Århus Amt (november 2000) 
• straaleplan-ost.pdf: Forslag til fælles strategi for strålebehandling i Østdanmark 
• Rapport: Mammografiscreening – Region Nord – september 2005 
• Uddannelses- og speciallægesituationen i specialet Klinisk Onkologi: Status – Konklusioner 

– Anbefalinger (DSKO, 2006) 
 
 



Udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet - Region Midtjylland 

 2

Analysernes forudsætninger 
På baggrund af ovenstående kilder, aktivitetstal fra Århus Sygehus m.v. har arbejdsgruppen analy-
seret det samlede strålekapacitetsbehov for regionens borgere.  
 
På baggrund heraf er der udarbejdet en plan, som sigter mod, at så mange patientforløb som muligt 
afvikles inden for regionen. Der lægges samtidig vægt på samarbejde med naboregionerne med 
henblik på at sikre den kortest mulige ventetid og den mest effektive ressourceudnyttelse.  
 
Et solidt patientunderlag i den nye region vil bidrage til at sikre gode betingelser for den faglige ud-
vikling på regionens sygehuse, herunder ikke mindst fastholde og udbygge Århus Sygehus’ rolle 
indenfor forskning og udvikling i stråleterapi og klinisk onkologi. 
Den vigtigste faktor for ydelsen i en stråleterapi 
er personalenormeringen. Hvis der ansættes me-
re personale kan acceleratorerne holde åbent i 
længere tid og dermed behandle flere patienter. 
Figuren viser den klare sammenhæng mellem 
personaleårsværk og antal behandlinger (data fra 
Amsterdam rapporterne). Andre dimensioner, 
som f.eks. apparaturparkens standard og antallet 
af acceleratorer, påvirker i mindre grad produk-
tiviteten. Udfordringen er at finde den bedste ba-
lance mellem investeringer i fysiske accelerato-
rer og udvidelse af åbningstiden. De konkrete 
lokale overvejelser om disse forhold vil blive 
beskrevet i dette afsnit. 
 
De aktuelle omgivende fysiske rammer på Århus Sygehus, dvs. skannere, ambulatorier, sengeafde-
linger, kontorer osv. kan højst rumme en udvidet kapacitet på ca. 20 %, svarende til 1.5 time per 
dag (åbningstid 7.30-16.30). Når den aktuelle ombygning af onkologisk afdeling er færdig i 2007 
bliver der lidt bedre plads, og længere åbningstid kan muligvis gennemføres - hvis det fornødne 
personale er uddannet og støtteafdelingerne er gearet til aktiviteterne. Erfaringer fra bl.a. Herlev vi-
ser dog, at de færreste patienter vælger at blive behandlet senere end kl. 21.  
 
Den aktuelle norm for produktivitet i Danmark er 5000 behandlinger pr. personalenormeret år. Det 
igangværende effektiviseringsprojekt (støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Produktivitets-
pulje 2005) på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus, skal afklare, om det ved inddragelse af ny 
teknologi, rationalisering af arbejdsgange og opgaveglidning er muligt at øge produktiviteten med 
op til 20 %. Det er projektets mål, at der kan gives 6000 behandlinger pr. år. Med udbygning, instal-
lation af nyt udstyr og stort uddannelsespres i de kommende år, jf. denne stråleplan, er det forment-
lig mere realistisk, at der på centret fra 2007 i gennemsnit kan gives 5500 behandlinger pr. persona-
lenormeret år. Disse 5500 behandlinger udgør i det følgende udgangspunktet for beregningen af den 
fysiske strålekapacitet på centret.  
 
Driftseffektiviteten pr. personaleenhed er mindre, når der opereres med udvidet åbningstid, bl.a. på 
grund af mere spildtid og personaleoverlap, jf. at en ’virtuel accelerator’ omfatter flere fysiske acce-
leratorer i deltidsdrift. En fuld ’virtuel accelerator’ svarende til udvidet åbningstid i 7½ time kan så-
ledes kun bidrage med gennemsnitligt 4500 behandlinger om året. Teoretisk kan det samlede antal 
behandlinger pr. fysisk accelerator ved udvidet åbningstid frem til ca. kl. 21 nå op på ca. 8.600 be-
handlinger om året. Men acceleratorerne og personalet bliver hurtigere nedslidt, og ved apparatned-
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brud/udskiftninger er der ingen buffermuligheder. Der bør derfor ikke langtidsplanlægges med så 
ekstreme åbningstider.  
 
I analyserne forudsættes, at Århus Sygehus kan rekruttere og uddanne det fornødne antal speciali-
ster også i tiden fremover. En målrettet satsning på at udbygge det akademiske miljø indenfor strå-
leterapi er et væsentligt element for at dette kan lykkes, da faglige udviklingsmuligheder er den vig-
tigste enkeltfaktor for valg af speciale og arbejdssted. Det betyder bl.a., at der skal sikres gode vil-
kår for kliniske forskningsprojekter, en løbende teknologisk opgradering af apparaturet og støtte til 
en række faste forskerstillinger ved centret. Aktuelt understøttes denne aktivitet alene af et par tids-
begrænsede akademiske stillinger og enkelte specifikke fondsfinansierede projekter. 
 
I vurderingen af strålebehandlingsbehovet indgår anvendelse af de kendte nyere behandlingsformer 
som følge af teknologisk udvikling af behandlingsmulighederne: IMRT, MR/PET/CT-baseret strå-
lebehandling. Disse teknikker kræver mere personale end standardnormeringen, hvorfor der må på-
regnes behov for en opnormering af især speciallæger og fysikere i takt med teknikkernes kliniske 
udbredelse. 
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Aktivitetsbehov i Region Midtjylland 
 
Regionens befolkningsunderlag 
Århus Sygehus har frem til 2006 principielt varetaget stråleterapi for Århus, Viborg og Ringkjøbing 
amter. Disse tre amter udgør 22 % af befolkningen i Danmark. På grund af kapacitetsmangel i År-
hus de seneste fem år har der været en stigende andel, som har fået strålebehandling i henholdsvis 
Vejle og Ålborg. I 2003 blev således kun 19 % af alle danske strålebehandlinger givet i Århus.  
 
I Region Midtjylland er der et befolkningsunderlag på 1,23 mio. personer, svarende til 23 % af den 
samlede danske befolkning. Befolkningens alderssammensætning i Region Midtjylland afviger kun 
ubetydeligt fra landsgennemsnittet. Regionen har landets største forventede befolkningstilvækst på 
3.7 % i perioden 2004-2020 (kilde www.regionmidtjylland.dk).  
 
Kortene nedenfor viser aktuelle kommuner og bymæssige koncentrationer i den kommende Region 
Midtjylland. 
 

 
 
 
Det fremtidige behov for strålebehandling 
I 2004 blev der givet 32.000 strålebehandlinger i Århus. Hertil kommer, at mange patienter er om-
visiteret til Ålborg og Vejle på grund af ventetid i Århus. Det reelle behov i 2004 har formentlig 
været mindst 38.000 behandlinger.  
CEMTV har på basis af Acceleratorrapport II fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi vurderet ud-
viklingen i stråleterapi. Modelanalyser indregnende effektiviseringer og nyeste teknologi på alle 
maskiner osv. viser, at der i 2007 vil være behov for mellem 221.151 og 242.601 strålebehandlinger 
i Danmark. Baseret på det seneste års eksplosive udvikling i antal strålebehandlinger for prostata-
cancer synes det mest realistiske estimat at være omkring 235.000 strålebehandlinger.  
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Kræftplan II indeholder ikke estimater længere ud i fremtiden end 2007. Det har derfor været nød-
vendigt at fremskrive estimaterne. Siden 1997 har efterspørgslen i Århus været stigende svarende til 
ca. 5 % pr. år.  Denne stigningstakt må forventes at være mindst på samme niveau de kommende år, 
jf. at tallet er baseret på en periode, hvor der har været en betydelig ventetid for strålebehandling på 
Århus Sygehus, hvilket kan have påvirket antallet af henvisninger. Problemet har været søgt løst 
ved omvisitering til Aalborg, men der kan være tale om et skjult, udækket strålebehandlingsbehov.  
 
Som før nævnt vil der være en netto befolkningstilvækst i regionen og kræfthyppigheden øges med 
mindst 3 % pr. år, så der vil kun være megen beskeden plads til at imødekomme de stadig flere nye 
indikationer for strålebehandling, som kan forventes i planperioden i forbindelse med den teknolo-
giske udvikling.  
 
Til sammenligning kan det anføres, at regionsplanerne for Øst-Danmark anvender en stigningstakt 
på 10 % pr. år.  
 
For perioden 2006 til 2015 fremskrives aktivitetsbehovet i Region Midtjylland på baggrund af 
ovenstående forudsætninger således: 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Behov   42150 54050*) 56753 59590 62570 65698 68983 72432 76054 79856 
 
*) I 2007-tallet indgår det øgede strålebehov, som fremgår af Kræftplan II – specielt prostatakræft og indførelsen af 
mammografiscreening - i 2007 med ca. 7000 behandlinger og det øgede strålebehov, som følger af de nye regionsgræn-
ser med ca. 3500 behandlinger.  
 
Den store øgning i behovet fra 2006 til 2007 (som antalsmæssigt svarer til produktionen på 2 acce-
leratorer), hænger primært sammen med det ændrede optageområde (se ovenfor) og indførelse af de 
i Kræftplan II nævnte nye indikationer for strålebehandling. Talmæssigt er det især den stærkt øge-
de brug af strålebehandling ved prostatakræft, samt indførelsen af mammografiscreening, der påvir-
ker behovet. Det øgede strålebehandlingsbehov som følge af evt. indførelse af tarmkræftscreening 
indgår ikke i vurderingen, da tidspunkt for evt. beslutning om indførelse af denne screening – og 
tidsrammen for dens indførelse – endnu er forbundet med betydelig usikkerhed. 
 
På grund af de forskellige vurderinger af det fremtidige behandlingsbehov, anbefales det, at Sund-
hedsstyrelsen fastlægger den forventede stigningstakt i behandlingsbehovet for hele landet. Men 
uanset om der regnes med stigningstakt på 5 %, 7 eller 10 %, vil der være tale om en stigningstakt, 
som medfører et voldsomt behov for udbygning af behandlingskapaciteten i Danmark. 
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Apparaturbehovet i Region Midtjylland 

Udskiftningsplan for eksisterende apparaturpark 
Der er lagt en udskiftningsplan for acceleratorer på Århus Sygehus i forbindelse med Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets lånepulje fra 2005 til indkøb af acceleratorer. Ifølge denne plan vil den sam-
lede acceleratorkapacitet være 7,5 acceleratorer i 2007. Heri indgår en forskningsaccelerator (dona-
tion fra A.P. Møller-fonden), som forventes at levere produktion svarende til 0,5 accelerator.  
 
I 2007 vil 4,5 accelerator være moderne acceleratorer med multibladskollimatorer og udstyr til elek-
tronisk billedvejledning af strålebehandlingen. Disse acceleratorer vil ligeledes kunne bruges til in-
tensitetsmoduleret stråleterapi og kraniel / ekstrakraniel stereotaktisk strålebehandling.  
 
I løbet af 2008 vil yderligere en accelerator blive udskiftet, så afdelingen har 5,5 moderne accelera-
torer. Afdelingen vil endvidere have to acceleratorer, der blandt andet ikke er forberedt til elektro-
nisk billedvejledning af strålebehandlingen, som skal udskiftes 2011-2012. I 2015 er der behov for 
udskiftning af Acc 7+8.  
 

 
 
 
Udvidelse af fysisk strålekapacitet 
Behovet for etablering af flere acceleratoranlæg skyldes udviklingen i det samlede behov for stråle-
behandlinger og de begrænsede muligheder for merproduktion på de eksisterende anlæg.  
 
Den øvre grænse for permanent udvidet åbningstid betyder, at der snarest skal etableres 4 yderligere 
acceleratoranlæg (Accelerator 9,10,11,12). Med en projekterings- og byggeperiode for et sådant an-
læg inkl. installation af udstyr på tre til fire år kan fire nye acceleratorer tidligst tages i brug i 2009-
2010.  
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Der må forventes behov for yderligere ekspansion omkring 2013, om end estimaterne så langt ude i 
fremtiden er meget usikre.  
 
Der skal etableres yderligere simulatoranlæg til behandlingsplanlægning samtidig med udbygnin-
gerne af acceleratorkapaciteten i 2009 og 2013. Der skal være adgang til både MR og PET/CT i 
forbindelse med dosisplanlægning. Valget af de specifikke simulatoranlæg må underkastes en nær-
mere faglig vurdering af de teknologiske muligheder, når simulatoranlægget skal i udbud. I de aktu-
elle økonomiske beregninger indgår alene standardprisen for et CT-baseret anlæg, og dette beløb 
kan altså vise sig at være underestimeret. 
 
Bilag 1 indeholder en detaljeret fremskrivning af behov for udskiftninger, nyinstallationer og perso-
nale for stråleterapi i Region Midtjylland 2006-2015. 
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Personalebehov i Region Midtjylland 
Århus Sygehus anvender aktuelt den landsdækkende nor-
meringsnøgle for acceleratoranlæg, som blev defineret i 
Acceleratorrapport I i 1999 (se tabellen til højre). Siden da 
er der indført længere barselsorlov, øgede krav til efterud-
dannelse, og 6. ferieuge, hvorfor normeringen allerede nu er 
i underkanten. 

Mangelen på specialister, især læger og hospitalsfysikere 
udgør en væsentlig barriere for en tilstrækkelig udbygning 
af kapaciteten for strålebehandling. Der ventes ikke væsent-
lige rekrutteringsproblemer for de øvrige personalegrupper.  

I det ovenfor nævnte og igangværende effektiviseringspro-
jekt i stråleterapien på Århus Sygehus indgår forsøg på ændret arbejdstilrettelæggelse og opgave-
glidning. Resultatet af projektet kan evt. påvirke ovenstående personalesammensætning og medvir-
ke til at reducere det meget betydelige rekrutteringsproblem, ikke mindst i forhold til specialisterne. 
Det er således målet for projektet at opnå 6000 behandlinger pr. personalenormeret år, svarende til 
en produktivitetsforbedring på 20 %, og det indgår i forudsætningerne for apparaturbehovet i denne 
plan, at der fra 2007 i gennemsnit på alle regionens apparater kan gives 5500 behandlinger pr. per-
sonalenormeret år, svarende til en produktivitetsforbedring på 10 %. 

Nedenfor gennemgås behovet for personale ud fra den nuværende standardnormering, sammen med 
en beskrivelse af uddannelsen af de enkelte faggrupper og mulighederne for at rekruttere til disse. 

I forbindelse med den konkrete beslutning om udvidelse af behandlingskapaciteten i forlængelse af 
denne plan vil der blive taget konkret stilling til omfang og sammensætning af personalenormerin-
gen. 

På grund af den fælles speciallægeuddannelse og den store speciallægemangel inden for klinisk on-
kologi bør stråleplanen desuden snarest koordineres med tilsvarende analyser og planer for den me-
dicinsk-onkologiske service i Region Midtjylland. Der er således aktuelt behov for besættelse af 
fem ledige speciallægestillinger i den decentrale medicinske onkologi, hvilket forstærker presset på 
Onkologiske afdeling, Århus Sygehus. 

Speciallæger i stråleterapi 
Der er stor mangel på speciallæger i onkologi, hvilket er dokumenteret i en rapport fra Dansk Sel-
skab for Klinisk Onkologi 2006. På landsplan er der et aktuelt skønnet behov for i alt 204 special-
læge-stillinger, hvoraf kun 139 er besat. Der mangler altså 65 (32 %) speciallæger - fordelt med 45 
(29 %) på de seks centerafdelinger og 20 (41 %) på de syv decentrale afdelinger.  
 
For at imødekomme behovet for speciallæger i Region Midtjylland skal uddannelseskapaciteten 
øges betydeligt – formentlig mindst fordobles. Uddannelsestiden er seks år. Der er behov for, at 
Sundhedsstyrelsen vurderer mulighederne for en akut øgning af uddannelseskapaciteten inden for 
onkologien med henblik på at sikre realiseringen af de centrale og regionale ambitioner på kræftom-
rådet. Der er grund til at påpege, at speciallægemangelen inden for onkologien omfatter såvel den 
medicinske onkologi som stråleonkologien, og ikke mindst i de decentrale afdelinger.  
 
Region Midtjylland vil gennem gode uddannelses- og forskningsmuligheder søge at forbedre re-
krutteringsmulighederne til det midtjyske. 
 

Standardnormering pr. 
’acceleratorenhed’       
(5000 behandlinger per år) 
2,93 Afdelingslæge 
7,80 Sygeplejerske/radiografer 
2,10 Lægesekretærer 
1,76 Hospitalsfysiker 
0,58 Radiografer 
1,17 Elektroniktekniker 
0,82 Øvrigt personale 
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Normeringen er 2,93 speciallæger per accelerator i 1999. Siden da er udredning, planlægning og ef-
terkontrol af strålebehandlede patienter blevet mere kompliceret, så normeringen er formentlig i un-
derkanten.  

Stråleterapisygeplejersker 
Stråleterapisygeplejerskerne forestår udover den daglige strålebehandling også pleje, omsorg og 
ambulant aktivitet. Bruttonormeringen til dette arbejde er 7,80 personer pr. acceleratorenhed inklu-
siv sygeplejedækning i ambulatorium. Uddannelse af behandlingspersonale tager et år, hvorfor det 
fornødne antal sygeplejersker skal ansættes senest et år før forventet driftsudvidelse. Der er en 
grænse for, hvor mange sygeplejersker der kan oplæres af gangen, så i en overgangsperiode kan det 
være nødvendigt med aftaler om praktikpladser i f.eks. Aalborg eller Vejle. 

Hospitalsfysikere 
Uddannelsestiden er 3 år, og der er ingen forhåbninger om, at der kan ansættes erfarne fysikere fra 
andre regioner. For at imødekomme behovet for hospitalsfysikere skal der altså ansættes det for-
nødne antal fysikere i uddannelsesstillinger tre år før forventet udvidelse af driften. Med gode kon-
takter til Fysisk Institut på Århus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus har der indtil videre ikke 
været problemer med at skaffe ansøgere til uddannelsesstillingerne på Århus Sygehus, men som for 
lægerne er det vigtigt, at miljøet bliver akademisk attraktivt.  
 
Normeringen var 1,76 hospitalsfysiker per accelerator i 1999. Siden da er planlægning og kvalitets-
sikring af strålebehandling blevet mere kompliceret. For at sikre, at Region Midtjylland også i frem-
tiden kan tilbyde state-of-the-art stråleteknik (IMRT, stereotaktisk strålebehandling) kan en opjuste-
ring blive påkrævet. 

Radiografer til behandlingsforberedelse 
Radiografer forestår behandlingsforberedelsen, som inkluderer fiksering, CT/MR/PET-CT-
simulering og dosisplanlægning. Normeringen til dette arbejde er 0,58 radiograf + øvrigt personale 
til fiksation og andet. Uddannelse af radiografer til arbejdet tager ét år, hvorfor det fornødne antal 
radiografer skal ansættes senest et år før forventet driftsudvidelse. 

Teknikere til service og kvalitetskontrol 
Elektronikteknikere forestår service og kvalitetskontrol af acceleratorer og ”firstline” service på 
CT-skannere. Normeringen til dette arbejde er 1,17 elektroniktekniker pr. accelerator + øvrigt per-
sonale til mekanisk værksted. Uddannelse af teknikere tager mindst 1 år, hvorfor det fornødne antal 
teknikere skal ansættes senest 1 år før forventet driftsudvidelse. 

Forskning og udvikling 
Afdelingen har aktuelt ingen faste driftsnormeringer specifikt til forskning og udvikling indenfor 
stråleterapi og medicinsk fysik. Via fondsmidler er der siden 2004 etableret en forskergruppe under 
et 5-årigt forskningsprofessorat i stråleterapi sponsoreret af Kræftens Bekæmpelse. Gruppen eksi-
sterer via eksterne forskningsmidler til bl.a. fire ph.d. studerende. Fastholdelse og udbygning af 
denne aktivitet forudsætter mere permanente ordninger. 
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Modeller for udbygning af strålekapaciteten 
Det fremgår af ovenstående analyser, at kapaciteten skal øges hurtigt muligt. Der skal udarbejdes 
handleplaner for udbygning både på kort og langt sigt. Projekterings- og anlægstid for nye accelera-
toranlæg er 3-4 år. Uddannelsen af personale tager 1-6 år.  
 
Allerede ved etableringen af Region Midtjylland i 2007 vil der være kapacitetsmangel svarende til 2 
acceleratorer. Frem til 2015 vil der være behov for udvidelse med i alt 6 nye lineære acceleratorer, 
startende så hurtigt som det er bevillingsmæssigt og logistisk muligt.  
 
Der vil være øgede udgifter forbundet med ambulatorier, indlæggelser på sengeafdelingerne, rønt-
gen m.v.  
 
I det følgende gennemgås kortsigtede og langsigtede planer for en kapacitetsudvidelse.  
 
Opnormeringer med henblik på uddannelse af personalet skal synkroniseres med den forventede 
driftsudvidelse. Al uddannelse skal ske på centret i Århus. 
 
Kapacitetsudvidelse på kort sigt (2006-2009) 
På kort sigt er der kun mulighed for at øge kapaciteten indenfor regionen ved at udvide åbningstiden 
på de eksisterende apparater på centret i Århus. Frem til september 2007 vil mulighederne for dette 
imidlertid være yderst begrænset på grund af igangværende ombygning på Århus Sygehus og man-
gel på uddannet personale. Uddannelsen af stråleterapisygeplejersker påbegyndes hvert år i septem-
ber måned. Sygeplejersker, som påbegynder uddannelsen september 2006, vil kunne indgå i be-
handlingen fra september 2007. 
 
Såfremt der bevilges de nødvendige uddannelsesstillinger for alle personalegrupper kan aktiviteten 
øges fra september 2007 med daglig åbningstid fra kl. 7.30-17.15 på samtlige acceleratorer mandag-
fredag. Fra september 2008 kan åbningstiden øges til ca. 19.30 på samtlige acceleratorer. Den 
ekstrakapacitet (udvidet åbningstid og ekstralørdage), der kan opnås på de eksisterende anlæg og 
forskningsacceleratoren, fremgår af tabellen nedenfor. 
 
Udvidelse på kort sigt  2006 2007 2008 2009 
Behov  42150 54050 56753 59590 
-allerede planlagt kapacitet*  35000 39380 41250 41250 
Manglende kapacitet  7150 14670 15503 18340 
-kan klares med opnormering på AS**  0 2970 11970 18000 
-kan klares ved ekstraarbejde på AS***  720 1440 1440 360 
Må behandles udenfor AS  6430 10260 2093 -20 
      
* forskningsaccelerator 6 forudsættes i drift september 2007. Der indgår 5500 beh/acc fra 2007 
** 2 virtuelle acc per september 2007, 4 per september 2008, estimeret 4500 beh/virtuel.acc 
*** 120 beh per lørdag (6 acc)     
 
I det beregnede aktivitetsbehov er der regnet med, at Region Midtjylland dækker Århus Sygehus’ 
nuværende optageområde plus den nordlige del af Vejle Amt og minus den nordlige del af Viborg 
Amt. Det er aftalt, at der ikke uaftalt fjernes aktivitet mellem amterne, Region Midtjylland vil derfor 
drøfte med Region Syddanmark og Region Nordjylland, om der via midlertidig forlængelse af bi-
standen fra samarbejdsparterne i Aalborg og Vejle er mulighed for en gradvis justering af kapacite-
ten i Århus til behovet i Region Midtjylland i perioden frem til 2009. Det drejer sig om ca. 18.500 
behandlinger i 2006-2008. 
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Kapacitetsudvidelse på lang sigt (2009-2015) 
Frem til 2015 vil der være behov for udvidelse med i alt seks nye lineære acceleratorer, hvoraf fire 
anlæg skal være i drift omkring 2010 for at undgå en permanent omvisitering af patienter til nabo-
regionerne. I 2015 er der behov for tretten acceleratorer og en forskningsaccelerator i Region Midt-
jylland.  
 
Hvis ovenstående udvidelsesplan skal opfyldes betyder det, at der i 2006 skal ske en netto-tilvækst 
af personale (’i runde tal’). 

• 6 læger og 4 fysikere snarest muligt mhp. uddannelse (acc. 9,10) 
• 14 sygeplejersker 1.9.2006 mhp. uddannelse til stråleterapisygeplejerske 
• 1 radiograf og 2-3 elektronik teknikere 1.9.2006 mhp. uddannelse. 

 
I september 2007 åbner acc. 9,10 virtuel (indtil 2009). Der skal da ansættes yderligere 

• 4 sekretærer, 2 andet personale, 2 ambulatoriesygeplejersker 
• 6 læger og 4 fysikere mhp. uddannelse (acc. 11, 12) 
• 14 sygeplejersker mhp uddannelse til stråleterapisygeplejerske 
• 1 radiograf og 2-3 elektronik teknikere 

 
I september 2008 åbner acc. 11,12 virtuel. Der skal da ansættes yderligere 

• 4 sekretærer, 2 andet personale, 2 ambulatoriesygeplejersker 
• 6 læger og 4 fysikere mhp. uddannelse (acc. 13,14) 

 
I september 2009 åbner acc. 9, 10 fysisk.  
 
I september 2010 skal ansættes 

• 7 sygeplejersker mhp uddannelse til stråleterapisygeplejerske 
• ½ radiograf og 1 elektronik teknikere  

 
I september 2011 åbner acc. 13 virtuel. Der skal ansættes yderligere 

• 2 sekretærer, 1 andet personale og 1 ambulatoriesygeplejerske 
 
I september 2012 skal ansættes 

• 7 sygeplejersker mhp uddannelse til stråleterapisygeplejerske 
• ½ radiograf og 1 elektronik teknikere  

 
I september 2013 åbner acc. 14. Der skal da ansættes yderligere 

• 2 sekretærer, 1 andet personale og 1 ambulatoriesygeplejerske 
 
Hertil kommer uddannelse af personale til erstatning for naturlig afgang, og finansiering af forsk-
ningsafdeling med faste akademiske fuldtidsstillinger og oprettelse af deltids forskerstillinger inden-
for stråleterapi og medicinsk fysik (f.eks. forskningsoverlæge).  
 
 



Udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet - Region Midtjylland 

 12

Fysisk placering af nye acceleratoranlæg 
I det følgende beskrives mulige modeller for modeller for udbygningen af kapaciteten i Region 
Midtjylland under hensyntagen til rekruttering, ressourceudnyttelse, geografi, den øvrige sygehus-
planlægning, fysiske rammer m.v. 
 

 
 
Model 1: Udvidelse i Århus og Herning 
Denne model indebærer kapacitetsudvidelse i Århus svarende til 4 acceleratorer + simulatoranlæg 
og en satellitenhed med 2 acceleratorer i Herning, drevet af centret i Århus, jf. bilag 2. De 4 anlæg, 
som under alle omstændigheder skal placeres i Århus i 2012-2013, planlægges som angivet i model 
2. 
 
Etablering af en strålesatellitenhed i Herning indgår i de hidtidige planforudsætninger i Region 
Midtjylland. Forudsat beslutning i foråret 2006 forventes de to acceleratorer i Herning at kunne væ-
re i klinisk drift fra september 2009. 
 
Geografien i Region Midtjylland betyder, at der for borgerne i den vestlige del af regionen er op til 
170 km til centret i Århus. Ca. 34 % af alle borgere vil have kortere transportvej til Herning end til 
Århus. Derfor vil en placering af to acceleratorer i Herning betyde væsentlige forbedringer af ser-
vicen over for en stor gruppe patienter.  
 
Modellen skal sikre, at flest mulige behandlinger af patienter fra den vestlige del af regionen kan 
gennemføres i Herning. Modellen skal endvidere sikre, at de udvalgte behandlinger til satellitten i 
Herning kan gennemføres med anvendelse af færrest mulige specialistressourcer.   
 
Det skal understreges, at den foreslåede model indebærer en satellit – en mini-enhed under Århus 
Sygehus placeret i Herning – ikke en selvstændig stråleafdeling med egen stab. Selvstændige 
decentrale stråleafdelinger er frarådet i både Acceleratorrapporter og Kræftplaner. 
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En lille enhed er mere følsom for udsving både i personale, apparatur og henvisningsmønster. Den 
foreslåede model, hvor de to acceleratorer i Herning organisatorisk er en del af strålecentret i Århus, 
forventes at kunne minimere de sædvanlige risici for mindre effektivitet og produktion på et mindre 
anlæg. 
 
Modellen medfører udfordringer vedrørende organisering, rekruttering, og fastholdelse/udvikling af 
kompetencer. Den fysiske afstand vil begrænse den daglige ledelsesmæssige kontakt til medarbej-
derne i Herning. For at fastholde kompetencer er det vigtigt, at der hele tiden sker en vis rotation 
mellem arbejdsstederne, og hvis afdelingerne skal hjælpe hinanden ved afløsning af personale, vil 
der forekomme delt tjeneste. Der kan blive behov for særlige initiativer for at imødegå rekrutte-
ringsproblemer.  
 
Det vil ikke være realistisk at basere driften af satellitten på lokal speciallægedækning. Den be-
skrevne organisationsmodel (bilag 2) definerer da også, at al speciallæge- og fysikerdækning fore-
går via rotationstjeneste af nøglepersonale fra Århus Sygehus. Det øvrige personale kan formentlig 
rekrutteres i lokalområdet, men skal uddannes ved og være ansat på strålecentret for at sikre en kon-
stant høj faglig kvalitet. 
 
Modellen indebærer, at al visitation foregår ved centret i Århus, og at kun nøje definerede enkle 
strålebehandlinger foregår i Herning. Sammen med moderne telemedicin vil det minimere behovet 
for tilstedeværelse i Herning af fysikere og speciallæger fra Århus (personalegrupper med største 
rekrutteringsproblemer). 
  
De behandlingstyper, som egner sig til en satellit, er begrænset til behandlinger, hvor teknikkerne er 
enkle og standardiserede og hvor behandlingen kun medfører få bivirkninger. Samtidig skal der 
selvfølgelig være et tilstrækkeligt patientgrundlag i den relevante del af regionen. Palliativ strålebe-
handling og postoperativ strålebehandling af brystkræftpatienter opfylder disse krav.  
 
Satellitafdelingen planlægges med et snævrere behandlingsprogram end det er tilfældet med stråle-
afdelingen i Næstved. Det skyldes forskelle i rekruttering af speciallæger de to steder. I Næstved er 
der 7 onkologiske overlæger og 1 afdelingslæge, mens der i Herning - trods stort behov - stadig kun 
er to onkologer og en række ubesatte stillinger. Konsekvensen er, at uhensigtsmæssigt mange Her-
ning-patienter sendes til det onkologiske center i Århus for at få basal kemoterapi, som i stedet kun-
ne være givet lokalt. Før denne patientstrøm er vendt, vil det ikke give nogen mening at anvende 
Herning-onkologer til at udvide den stråleterapeutiske aktivitet eller specialiseringsgrad. 
 
Der forventes fra 2003 til 2007 en øgning på 25 % i brystkræftforekomsten (inkl. forstadier - DCIS) 
ved indførelse af mammografiscreening jf. Acceleratorrapport II. Af disse patienter vil 65% have 
behov for strålebehandling når der opnås steady-state efter 2. screeningsrunde, heri er medregnet 
DCIS. Fra det tidligere Ringkjøbing Amt, det meste af det sydlige Viborg Amt og fra Nørre Snede 
området (de grønne markeringer på figuren) vil der være ca. 212 brystkræftpatienter i 2007, som vil 
få behov for i alt 5300 strålebehandlinger. Det svarer til produktionen på én accelerator.  
 

  Brystkræfttilfælde
Brystkræfttilfælde i 2007  

jf. Acc. rapport II 
 befolkning i 2003 ~2003 +25% heraf str.beh 65% = 

I alt 418.705 260 325 212 
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I år et og to efter indførelse af mammografiscreening vil behovet forbigående være dobbelt så stort, 
svarende til to acceleratorer. Det kunne derfor være ønskeligt med en koordinering af indførelsen af 
mammografiscreening med åbningen af en evt. satellit i Herning, f.eks. ved en aldersgradueret ind-
fasning af mammografiscreeningen.  
 
Udvides optageområdet med de midterste områder af regionen (Them, Silkeborg, Bjerringbro, Tje-
le, Tørring-Uldum) vil der være omkring 50 yderligere kandidater til strålebehandling, dvs. 1,24 ac-
celerator. 
 
Hvis brystkræfthyppigheden fortsætter med at stige vil tallet stige til 1½ accelerator i 2015. Den re-
sterende kapacitet kan delvis anvendes til palliative behandlinger for patienter i det samme optage-
område. I 2005 behandledes i gennemsnit 15 palliative patienter pr. dag på Århus Sygehus, så der 
vil formentlig være ca. fem palliative patienter dagligt på satellitten i Herning.  
 
Der skal herudover ske en udvidelse i Århus med fire acceleratorer i perioden. Tidsmæssigt vil ud-
bygningen i Århus ikke kunne gennemføres så hurtigt som i Herning, jf. nedenfor under omtalen af 
model 2. 
 
Fordele ved model 1:  

• Visse patienter i den vestlige del af regionen kan opnå en halvering eller mere af afstanden 
til strålebehandlingen. En tredjedel af regionens befolkning har kortere afstand til Herning 
end til Århus. 

• Der er mulighed for en hurtig udbygning af behandlingskapaciteten med to acceleratorer. 
• Tilstedeværelsen af stråleterapi i nærheden af den onkologiske afdeling i Herning kan give 

mulighed for at styrke det faglige miljø og de samlede rekrutteringsmuligheder i den vestli-
ge del af regionen. 

 
Ulemper ved model 1: 

• Ringere kapacitetsudnyttelse og mindre fleksibilitet i opgaveplanlægningen og dermed må-
ske mindre effektiv ressourceudnyttelse i en knaphedssituation.  

• Rekrutteringen til strålecentret kan blive svækket pga. ulemper forbundet med den periodi-
ske tjeneste i Herning, hvilket skal ses i sammenhæng med den generelt meget vanskelige 
rekrutteringssituation for onkologer. 

• Anlægsudgifterne er ca. 30 mio. kr. større end ved en samlet udbygning på én adresse i År-
hus. 
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Model 2: Udvidelse alene i Århus 
I Århus kan udbygning ske enten på Århus Sygehus eller i Skejby. Som konsekvens af Masterpla-
nen vedrørende samling af sygehusaktiviteterne i Århus i Skejby skal alle afdelinger på Århus Sy-
gehus på et tidspunkt flyttes til Skejby.  
 
Udbygningen af acceleratorkapaciteten i Århus skal som følge af Masterplanen derfor ske i Skejby, 
da en yderligere opbygning af bunkerkapacitet på Århus Sygehus ikke vil sikre en hensigtsmæssig 
ressourceudnyttelse. 
 
Denne stråleplan skal derfor indarbejdes i Masterplanen, således at der snarest muligt skabes mulig-
hed for i Masterplanen at indarbejde planer for en udvidet acceleratorkapacitet i Skejby. Ud fra den 
foreløbige planlægning af Masterplanen vil det være muligt at projektere og opføre bunkeranlæg i 
Skejby efter 2009. 
 
En udbygning med fire eller seks nye acceleratorer alene i Århus er således ikke muligt inden for 
den nødvendige tidsramme, ifølge hvilken en udvidelse skal ske senest i 2009. Der vil i et vist om-
fang være mulighed for at udvide kapaciteten ved forlængelse af perioden med udvidet åbningstid 
og inddragelse af barakker og tilstødende bygninger til skannere, ambulatorier, sengeafdelinger 
m.v., f.eks. i forbindelse med naboafdelingers udflytning til Skejby. Der vil således i forbindelse 
med udbygningen i Skejby være mulighed for at afhjælpe de snævre fysiske rammer på Århus Sy-
gehus og skabe bedre betingelser for organisering af patientflow og intern logistik.  
 
Udvidelsen med de sidste to acceleratorer i 2013 vil uden videre kunne indarbejdes i Masterplanen 
for Skejby Sygehus. 
 
Fordele ved model 2: 

• En udbygning alene i Århus vil give et godt grundlag for at bevare og styrke et stærkt fagligt 
miljø. 

• En udbygning alene i Århus vil give bedre grundlag for rekruttering til onkologien i Århus. 
• En udbygning alene i Århus skønnes at være ca. 30 mio. kr. billigere i anlæg end en udbyg-

ning på to adresser i Herning og Skejby. 
 
Ulemper ved model 2: 

• En udbygning alene i Århus er pga. pladsmangel på Århus Sygehus og tidsplan for Master-
plan for Skejby Sygehus vanskelig inden for den nødvendige tidsramme for en udvidelse af 
behandlingskapaciteten i Region Midtjylland. 

• En udbygning alene i Århus vil ikke give patienter i den vestlige del af regionen mulighed 
for at få afkortet afstanden til strålebehandling.  
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Økonomi 
De samlede økonomiske konsekvenser af kapacitetsudvidelsen fremgår af bilag 3.  De løbende eks-
tra driftsudgifter over de næste 10 år andrager årligt fra 5 mio. kr. i 2006 til 50 mio. kr. i 2015 pri-
mært til personale og uddannelse.  
 
Hertil kommer omkostninger til anlæg og anskaffelser på mindst 290 mio. kroner. Billigst er en 
samlet udbygning med seks acceleratorer i Århus. Kapacitetsudvidelse med en satellit i Herning vil 
være ca. 30 mio. kroner dyrere i anlæg end denne løsning.  
 
Der vil herudover være øgede udgifter til indlæggelser i sengeafdelingen, ambulatoriebesøg, rønt-
genydelser m.v.  
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Konklusion  
Region Midtjyllands befolkningsmæssige underlag og det dokumenterede behov for strålebehand-
ling medfører behov for en næsten fordobling af strålekapaciteten i regionen i løbet af de næste 10 
år – set i forhold til den aktuelle kapacitet på Århus Sygehus.  
 
Målet med denne fagligt/administrativt baserede udbygnings- og implementeringsplan er, at Region 
Midtjylland til egne borgere skal kunne tilbyde moderne stråleterapi uden ventetid, baseret på høj 
faglig standard og landets bedste teknologi, samt et internationalt forsknings- og udviklingsmiljø. I 
en overgangsfase vil Region Midtjylland drøfte mulighederne for at udnytte evt. ledig strålekapaci-
tet hos samarbejdsparterne i Aalborg og Vejle.  
 
Planen indebærer, at der skal udskiftes fire ældre acceleratorer og installeres seks nye acceleratorer 
og to nye simulatoranlæg. Der skal ansættes og uddannes over 100 nye stråleterapisygeplejersker, 
fysikere, læger og andre specialister i stråleterapi og investeres i et permanent forsknings- og udvik-
lingsmiljø for at sikre fremtidig rekruttering. Der er tale om en samlet investering på omkring 300 
mio. kroner i anlæg og udstyr, og ekstra årlige driftsudgifter til personale og uddannelse stigende fra 
5 mio. kr. i 2006 til 50 mio. kr. i 2014.  
 
Planen omtaler to mulige modeller for den fysiske udbygning. I model 1 etableres to acceleratorer i 
Herning i 2009 og der sker en udvidelse med to plus to acceleratorer i Århus 2012-2013. I model 2 
sker den samlede udbygning med seks acceleratorer i Århus i 2012-2013. 
 
Fordele og ulemper ved de to modeller er listet op. Det fremgår af disse, at model 2 ikke inden for 
den nødvendige tidsramme åbner mulighed for at etablere den påkrævede udvidelse af behandlings-
kapaciteten, jf. de fysiske begrænsninger på Århus Sygehus og tidsplanen for realisering af Master-
planen vedrørende samlingen af sygehusaktiviteterne i Århus i Skejby. 
 
Arbejdsgruppen kan under de nævnte forudsætninger anbefale model 1. Modellen giver mulighed 
for en relativ hurtig udvidelse af behandlingskapaciteten svarende til to acceleratorer i Herning i 
2009, efterfulgt af opførelse af bunkeranlæg i Skejby i 2012-2013. Organisatorisk skal satellitten i 
Herning sortere under onkologisk afdeling på Århus Sygehus. Sideløbende hermed vil der ske en 
udvidelse af kapaciteten på acceleratorerne på Århus Sygehus gennem udvidet åbningstid, bedre lo-
gistik og arbejdstilrettelæggelse og evt. inddragelse af omkringliggende faciliteter i forbindelse med 
andre afdelingers udflytning fra Århus Sygehus til Skejby Sygehus inden 2012. Hovedproblemet 
ved modellen kan blive øgede rekrutteringsproblemer især af speciallæger – et problem som vil væ-
re mindre ved model 2. Hertil kommer at der må accepteres en ringere kapacitetsudnyttelse og min-
dre fleksibilitet i opgaveplanlægningen end i model 2. 
 
Model 1 medfører afkortning af transporttiden til stråleterapi for især vestjyske patienter med behov 
for strålebehandling for brystkræft og eller palliativ strålebehandling. Det befolkningsmæssige un-
derlag er nærmere beskrevet.  
 
En absolut forudsætning for udvidelse af kapaciteten inden for den nødvendige tidsramme er, at der 
igangsættes uddannelse af personale her og nu. Det er derfor vigtigt, at der snarest træffes beslut-
ninger om den fornødne langsigtede personalenormering til stråleterapi gældende for alle persona-
legrupper. På grund af den fælles speciallægeuddannelse og den store speciallægemangel indenfor 
klinisk onkologi bør stråleplanen desuden snarest koordineres med tilsvarende analyser og planer 
for den medicinsk-onkologiske service i Region Midtjylland. Der er således aktuelt behov for fem 
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speciallægestillinger i den decentrale medicinske onkologi, hvilket forstærker presset på Onkolo-
gisk afdeling i Århus.  
 
Sundhedsstyrelsen anmodes om på baggrund af de fremsendte regionale stråleplaner at foretage en 
landsdækkende vurdering af strålebehandlingsbehov og det deraf følgende personalebehov i de 
kommende ti år. Sundhedsstyrelsen opfordres til at tage initiativ til en akut øgning af uddannelses-
kapaciteten inden for onkologien (både den medicinske onkologi og stråleonkologien), da de centra-
le og regionale ambitioner om en forbedret kræftbehandling ellers er truet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigt over bilag 
Bilag 1: Detaljeret fremskrivning af behov for udskiftninger, nyinstallationer og personale for strå-
leterapi i Region Midtjylland 2006-2015.  
 
Bilag 2: Forslag til organisering af en strålesatellit-enhed ved Herning Sygehus under Stråletera-
picentret ved Århus Sygehus 
 
Bilag 3: Detaljeret gennemgang af økonomien 
 
G:\SOEP\SL\Kræftpulje 2006\Region straaleplan-faglig-adm-ok-udvalg.doc



 Bilag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

udskiftes/anskaf 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
acc 1 2007 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
acc 2 2011 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
acc 3 2012 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
acc 4 2006 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1
acc 5 2006 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
acc 6 2007 0 0.17 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
acc 7 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
acc 8 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
acc 9 2009 0.5 1 1 1 1 1 1
acc 10 2009 0.5 1 1 1 1 1 1
acc 11 2010 0.5 1 1 1 1 1
acc 12 2010 0.5 1 1 1 1 1
acc 13 2013 0.5 1 1
acc 14 2013 0.5 1 1

simulatoranlæg 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4?

fungerende acc 6 6.67 6.5 8.5 10.5 10.5 10.5 12.5 13.5 12.5
+ virtuel pga udskift 1 0.5 1 0 0 1 1 0 0 1

stigning 105% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
efterspørgsel 235000 0.23 42150 54050 56753 59590 62570 65698 68983 72432 76054 79856
fysisk kapacitet 35000 39435 41250 46750 57750 63250 63250 68750 74250 74250

acc.behov (beh/år) 5500 7.66 9.83 10.32 10.83 11.38 11.95 12.54 13.17 13.83 14.52

- til rådighed 7.00 7.17 7.50 8.50 10.50 11.50 11.50 12.50 13.50 13.50
=>virtuelle acc 0.66 2.66 2.82 2.33 0.88 0.45 1.04 0.67 0.33 1.02
virtuel % 28% 47% 59% 27% 8% 14% 19% 5% 2% 16%

skannere 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
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Bilag 2: Organisering af en stråleterapi-satellitenhed under stråleterapicentret 
ved Århus Sygehus, placeret ved Herning Sygehus  
 
Strålesatellitenheden i Herning vil være fysisk beliggende på Herning Sygehus, men vil økonomisk, 
funktionelt og organisatorisk være en del af stråleterapicentret ved Onkologisk afdeling, Århus Sy-
gehus. Satellitenheden vil alene varetage nøje definerede og enkle strålebehandlinger (det vil på nu-
værende tidspunkt sige palliativ strålebehandling og postoperativ strålebehandling ved brystkræft) 
for de borgere, som har kortere afstand eller mere bekvem adgang til Herning end til Århus. 
 
Planlægning af strålesatellitenhed i Herning 
Region Midtjylland nedsætter en styregruppe og diverse nødvendige arbejdsgrupper med henblik på 
planlægning og opførelse af de fysiske faciliteter på Herning Sygehus bestående af to acceleratorer, 
en CT-simulator, IT-faciliteter, som giver mulighed for telemedicinske løsninger, maskinværksted, 
elektronik-værksted og mould-værksted. 
 
Planlægningen iværksættes umiddelbart efter Sundhedsstyrelsens godkendelse af den regionale strå-
leterapiplan for Region Midtjylland. 
 
Ledelse og personaleforhold 
Det overordnede ansvar for strålesatellitenheden påhviler afdelingsledelsen på onkologisk afdeling, 
Århus Sygehus. Det faglige ansvar for behandling, personaleledelse og drift varetages af stråletera-
piledelsen ved onkologisk afdeling, Århus Sygehus. Alt personale vil blive ansat ved, og være un-
der ledelse fra, Århus Sygehus. Nogle vil da i perioder have tjeneste i Århus, i andre perioder i Her-
ning. Rekruttering og uddannelsen af alt personale i satellitenheden varetages af stråleterapicentret, 
Århus Sygehus. 
 
Visitation og optageområde 
Stråleterapicentret fastlægger visitationsretningslinjer til strålesatellitenheden i overensstemmelse 
med de opgaver, som varetages af denne. Stråleterapicentret varetager ved speciallæge i onkologi 
visitation til strålebehandling både på centret og i satellitten vejledt af de til enhver tid gældende vi-
sitationsregler. 
 
Behandling af patienter visiteret til strålesatellitenheden i Herning 
Lægekonsultation vedrørende strålebehandling, simulering og selve strålebehandlingen varetages af 
stråleterapicentrets udstationerede personale. Booking, journalføring, elektronisk billedhåndtering 
etc. sker i systemer fastsat af stråleterapicentret. 
 
Kvalitetssikring og opfølgning 
Kvalitetssikring, teknisk vedligeholdelse og opfølgning ved satellitenheden varetages af stråletera-
picentret, jf. den gældende lovgivning på området. 
 
Forskning og udvikling 
Satellitenheden indgår på lige fod med stråleterapicentret i forsknings- og udviklingsmæssige sam-
menhænge. 



Udskiftnings- og implementeringsplan for stråleområdet - Region Midtjylland 

 21

Bilag 3:  Økonomi 
Driftsudgifter: I takt med udvidelse af kapaciteten vil de ekstra driftsudgifter i forhold til den aktu-
elle status stige fra knap 5 mio. kroner i 2006 til i alt 49,662 mio.kr. årligt i 2014, heraf vedrører ca. 
3,0 mio.kr. udgifter til licenser, vedligehold og servicekontrakter. Udgiften svarer til ca. 8,3 mio.kr. 
pr. accelerator.  
 
Der vil herudover være øgede udgifter til indlæggelser i sengeafdelingen, ambulatoriebesøg, rønt-
genydelser m.v.  
 
Anskaffelsesudgifter: Udgifterne til apparatur frem til 2015 beløber sig til i alt kr. 183 mio. kr. sva-
rende til ca. 15.0 mio. kr. pr. accelerator samt 9.0 mio. kr. pr. CT-simulator. 
 
Anlægsudgifter: De samlede anlægsudgifter omfatter 10 mio.kr. i forbindelse med ombygninger ved 
udskiftning af acceleratorer samt ca. 100-130 mio.kr. i forbindelse med etablering af nye accelerato-
rer i alt ca. 110-140 mio.kr. (indeks 104,9). Udgifterne i forbindelse med etablering af nye accelera-
torer omfatter nye rum til apparaturet med betjeningsrum, patient- og personalefaciliteter, kontorer 
og teknikrum m.v. De økonomiske beregninger er lavet ud fra overslagspriser, indeks 104,9. Der er 
lavet to modeller. Model 1, der beløber sig til i alt 126 mio.kr., er beregnet ud fra 2 selvstændige 
enheder med plads til 2 acceleratorer i den ene enhed (Herning) og 4 acceleratorer i den anden en-
hed (Skejby). Model 2, der beløber sig til i alt ca. 98 mio.kr., er beregnet ud fra en samlet enhed 
med seks acceleratorer og tilhørende funktioner (alle seks i Skejby).  
 
Der er ikke i anlægsudgifterne taget højde for udvidelse af sengepladser, ambulatorierum m.v. 
 
 
Acc./Sim. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I alt 

2005 p/l - 1000 kr.                       
Nye acc./udskiftning 1 1   2 2 1 1 2   1 11
Ny simulator       1         1 2
                     
Apparatur - acc.* 10.000 10.000 20.000 30.000 25.000 10.000 20.000 25.000 5.000 10.000 165.000
Apparatur - sim.       9.000         9.000 18.000
                     
Anlægsudg. Udskiftning 2.000 2.000     2.000 2.000       2.000 10.000
Anlægsudg. nye acc.:                       
         
 - model 1   4.000 34.000 49.000 19.000 0 20.000 0     126.000
 - model 2   4.000 34.000 36.000 12.000 0 5.000 7.000     98.000
                     
                     
Driftsudgifter 4.926 17.001 30.590 37.379 39.675 43.025 45.106 47.836 49.662 49.662   
 
*En del af apparaturudgifterne vil typisk skulle erlægges ved hhv. ordre og levering, dvs. ½-1 år før klinisk ibrugtag-
ning. 
  


