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Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF
Torsdag 9. april 2015 kl. 11.00 ble det holdt felles foretaksmøte i de regionale
helseforetakene. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden
Sak l Foretaksmøtet konstitueres
Sak 2 Dagsorden
Sak 3 Idéfaserapport regionale sentre for protonterapi
Sak 4 Nasjonal kompetanseoppbygging protonterapi

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møtte
Styreleder Ola Strand
Randulf Søberg

Britt Tove Welde

Fra administrasjonen møtte
Administrerende direktør Daniel Haga

Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand
Direktør for helsefag, forskning og utdanning
Kjell Asmund Salvesen

Også til stede
Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Avdelingsdirektør Maiken Engelstad

Underdirektør Helga Daae

Seniorrådgiver Hilde Marie Rognlie
Seniorrådgiver Marianne van der Wel

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok ikke.

Sak 1 F oretaksmøtet konstitueres
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste
opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var
ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Ola Strand og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under
protokollen.

Sak 2 Dagsorden
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden.

Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.
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Sak 3 Idéfaserapport regionale sentre for protonterapi
Etablering av partikkelterapi i Norge vil være et betydelig løft for kreftpasienter og for

pasientrettet forskning. I foretaksmøte 27. september 2013 fikk de regionale helseforetakene,
med bakgrunn i forutgående utredninger, i oppdrag å igangsette idéfase for etablering av fire

regionale sentre for protonterapi lokalisert til Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø for å kunne

tilby likeverdige og geografisk nært tilbud til alle pasienter som har nytte av protonterapi.

Idéfaserapporten forelå i desember 2014og ble gjennomført i fellesskap av de regionale

helseforetakene under ledelse av Helse Vest RHF.

I rapporten ble det vurdert tre alternativer for etablering av protonterapi i Norge.

Alternativ 0; dagens praksis, hvor Norge sender pasientene til utlandet for protonbehandling
Alternativ 1;gradvis oppbygging av regionale protonanlegg

Alternativ 2;etablering av protonanlegg i alle helseregioner innen 2022.

For å sikre nødvendig framdrift i saken ba foretaksmøtet om at det gjennomføres ekstern

kvalitetssikring av idéfaserapporten inklusiv de forutgående prosessene. Som en del av

kvalitetssikringsarbeidet bør det også gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser knyttet
til etablering av protonterapi i Norge. Arbeidet skal gjennomføres i regi av Sykehusbygg HF
innen 1. august 2015.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene gjennom SykehusbyggHF å gjennomføre ekstern
kvalitetssikring av idéfaserapporteøi ”Regionale sentrefor protonterapi samt samfunnsøkonomiske

analyser knyttet til etablering av protonterapi i Norge. Frist for oppdraget settes til 1. august 2015.

Sak 4 Nasjonal kompetanseoppbygging protonterapi
Foretaksmøtet la til grunn at det settes i gang en langsiktig nasjonal kompetanse- og

kunnskapsoppbygging innen protonterapi i tråd med anbefalinger i idéfaserapporten om
regionale sentre for protonterapi, kap. 6 Nasjonal kompetanseoppbygging. Kompetansen

må bygges opp raskt for å sikre at norske pasienter som bør få et tilbud om protonterapi
faktisk får et slikt tilbud i utlandet inntil det er bygget opp et behandlingstilbud nasjonalt.
Det må også arbeides for å bygge opp kompetanse til å kunne bemanne protonsentre i
Norge etter hvert som de blir besluttet bygget og igangsatt. Kompetanseoppbyggingen skal
foregå nasjonalt for å sikre at det finnes kompetent personell i alle helseregioner.

Det er i 2015bevilget 15,9mill. kroner til videre utredninger av partikkelterapi, hvorav 3,975

mill. kroner er tildelt Helse Midt-Norge RHF. Det legges til grunn at kostnader knyttet til
gjennomføring av oppdragene som er gitt under sak 3 og 4 i dette foretaksmøtet, gjennomføres
innenfor den tildelte rammen.

F oretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene om å starte en langsiktig systematisk satsing pá
oppbygging av kompetanse og kunnskap om protonterapi i tråd med anbefalingeri

idéfaserapporten om regionale sentre for protonterapi. Det legges til grunn at

kompetanseoppbyggingen skal foregå nasjonalt for á sikre at det finnes kompetent personell i alle

helseregioner.
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Møtet ble hevet kl. 11.10.

Oslo 9. april 2015

  
Frode Myrvold Ola Strand
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