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Behandlade
diagnoser

Samarbetet
Skandionkliniken
Skandionkliniken i
Uppsala är den enda
kliniken i Sverige som
behandlar cancer och
andra tumörsjukdomar
med protonstrålning.

Hjärnhinnor 21%
Huvud-hals 6%
Sarkom 4%

Umeå

Kliniken startade 2015 och tar emot
patienter från hela landet. Verksamheten
drivs som ett samarbete mellan sju
regioner, genom Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling, och
f inansierasavsamtliga21regioner.

Lymfom 4%

Indikationerna för
behandling med
protonstrålning styrs
både av diagnosen och
var tumören sitter i
kroppen. De största
diagnosgrupperna
på Skandionkliniken
har varit cancer i centrala nervsystemet,
i hjärnhinnor och i
huvud-hals-området.

Kärl 3%
Övrigt 7%
CNS 55%

Övrigt 19%
Lymfom 4%
Sarkom 15%

En tillbakablick på Skandionkliniken
första fem år visar en framgångsrik
introduktion av en ny behandlingsmetod.

CNS 62%

Uppsala
Stockholm
Örebro

Linköping
Göteborg

Skåne

Vuxna patienter

Sedan starten 2015
har 949 vuxna, svenska
patienter behandlats.
De flesta av dessa, 67
procent, för elakartade
tumörer.

Barn 0–17 år

2015–2020 behandlades
176 svenska barn, vilket
motsvarar 16 procent av
det totala antalet patienter.
92 procent behandlades
för elakartade tumörer.
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Antalet
patienter ökar

Just nu pågår sex studier med
koppling till protonstrålbehandling
och fler ligger i startgroparna.

När Skandionkliniken tog emot sina första
patienter 2015 var målen högt satta. Efter
en fyraårig uppbyggnadsfas skulle klini
ken behandla tusen patienter varje år och
genomföra 15 000 fraktioner (strålnings
tillfällen). 80 procent av patienterna skulle
ingå i kliniska studier som utvärderar
behandlingens effekter.

Ganska snart efter starten stod det klart att
målen var orealistiska. Tillväxten blev inte

så snabb som man hade förutspått, vilket
ledde till besvikelse och ifrågasättanden.
I dag – när kliniken varit i drift i ca sex år
– kan man konstatera att utveckling trots
allt varit positiv: Verksamheten har ökat
med 15 procent per år.
Under 2020 behandlades nästan 300
patienter, drygt 8 000 fraktioner genom
fördes och forskningen har successivt
kommit i gång.
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Forskningsstudier om protonstrålning
ARTSCAN IV

Rebestrålning av huvud-halstumörer, startår 2018.

Prothym

Jämförelse mellan protonstrålning och fotonstrålning vid
tymom, startår 2018.

ARTSCAN V

Jämförelse mellan protonstrålning och fotonstrålning vid
tonsillcancer, startår 2019.

PRO Hodgkin

Jämförelse mellan proton-

strålning och fotonstrålning vid
lymfom, startår 2019.

PRORECT

Jämförelse mellan protonstrålning och fotonstrålning vid
rektalcancer, startår 2020.

SWANCA

Jämförelse mellan protonstrålning och fotonstrålning
vid analcancer, startår 2020.

ProtonCare Study Group
Gruppens syfte: Att beskriva
och jämföra effekt, påverkan
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och upplevelse, från patientens
perspektiv, i samband med
behandling med protonterapi
jämfört med fotonstrålning.

Avslutade studier
PRO-CNS

2015–2020 inkluderades 273
patienter i en studie som
undersökte protonstrålbehandling av primära
tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna patienter.
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”Det pågår
omfattande forskning
för att förbättra
metoderna och
undersöka vilka
patienter som har
nytta av att få
protonstrålning.”

Forskning i fokus

Forskning om protonstrålbehandling är
ett gemensamt uppdrag för Skandion
kliniken och de sju universitetsklinikerna.
Idagslägetfinnsenrelativtstorsamsyn
om att protonbehandling är motiverad
vid behandling av vissa hjärntumörer
hos vuxna samt vid strålbehandling av
barn. Kunskapsläget för protonstrålning
vid andra diagnoser behöver däremot
utvecklas. Inte minst mot bakgrunden
attdetfinnsenstarkochsamladuppfatt
ning att protonterapi, jämfört med vanlig
strålbehandling, kan ha fördelar inom ett
flertaldiagnoserochindikationer.

