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1. Godkendelse af dagsorden
Sundhedsstyrelsen bød velkommen til mødet, og startede med at beklage den
sene indkaldelse. Baggrunden for indkaldelse af Udvalget er, at Sundhedsstyrelsen jf. Sundhedsloven skal udbede sig Udvalgets rådgivning forud for
placering af specialfunktioner i specialeplanen.
Dagsorden blev godkendt.
2. Etablering af et nationalt center for partikelterapi
Behandling:
Til drøftelse

Sagsfremstilling:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmodede ved skrivelse af 1. marts
2012 Sundhedsstyrelsen om at foretage en faglig vurdering af de to projektforslag vedrørende et dansk center for partikelterapi. Det blev understreget at
denne faglige vurdering forudsættes forankret i regi af Sundhedsstyrelsens
specialeplanlægning.
Sundhedsstyrelsen har i den faglige vurdering indhentet rådgivning fra et internationalt ekspertpanel, som i vurderingsprocessen har anvendt kriterier
der flugter med Sundhedsstyrelsens generelle principper for vurdering og
placering af specialfunktioner, jf. Sundhedsstyrelsens notat vedr. generelle
principper, krav og anbefalinger for specialeplanlægning af 13. november
2008.
Det internationale ekspertpanel har i rapport af 19. november 2012 afgivet
sine anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kan tilslutte sig.
Ifølge Sundhedslovens § 208, stk. 1 og 2 fastsætter Sundhedsstyrelsen krav
til og placerer lands- og landsdelsfunktioner på regionale og private sygehuse efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.
Sundhedsstyrelsen skal udbede sig Udvalgets rådgivning til ændring af specialevejledningen for klinisk onkologi som følge af den planlagte placering
af et nationalt center for partikelterapi som beskrevet i bilag 28/2012 og
29/2012.
Bilag:



Bilag 28/2012 – Notat af 5. december 2012 vedr. etablering af et nationalt
center for partikelterapi i Danmark (eftersendes)
Bilag 29/2012 – Rapport af 19. november 2012 ”The establishment of a national center for particle radiotherapy in Denmark” (eftersendes)

Drøftelse:
Sundhedsstyrelsen gennemgik derefter kort forløbet forud for Sundhedsstyrelsens indstilling om afklaring af placering af et nationalt center for parti-
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kelterapi.
Hidtidigt forløb
Sundhedsstyrelsen fik opgaven af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i
marts 2012, og det var fra starten klart at den faglige vurdering skulle ske i
regi af specialeplanlægningen, med inddragelse af et internationalt ekspertpanel.
I juni holdt blev der afholdt møde med repræsentanter for de to ansøgere
hvor der blev opnået konsensus om kommissorium og sammensætning af det
internationale ekspertpanel. På mødet var der samtidig enighed om at sikre
det nationale perspektiv og samarbejde omkring det kommende center, hvilket også blev skrevet ind i kommissoriet.
De to ansøgere fik herefter en frist til primo september 2012 til at supplere
deres oprindelige ansøgninger, der oprindeligt var udsendt i september 2011.
Det internationale ekspertpanel blev sammensat i august 2012 med fem medlemmer
Ansøgerne fik foretræde for ekspertpanelet 9. oktober, med mulighed for at
uddybe deres ansøgninger.
Ekspertpanelets konklusion er klar, at der kun bør oprettes ét center i Danmark, og dette bør etableres ved Aarhus Universitetshospital. Sundhedsstyrelsen kan tilslutte sig ekspertpanelets anbefalinger uden forbehold.
Regeringens økonomiudvalg havde møde onsdag den 19. december 2012
hvor Sundhedsstyrelsens indstilling blev taget til efterretning. Ministeriet for
Sundheds og Forebyggelse, arbejder nu, sammen med Finansministeriet, på
en strategisk business case og finansieringsplan, i det forudsætningen for
etablering af centeret er at der opnås medfinansiering fra regioner og private
fonde.
Rådgivende Udvalgs rådgivning
Udvalget udtrykte tilfredshed med, at der nu skabes grundlag for et dansk
center for partikelterapi, og der var bred opbakning til Sundhedsstyrelsens
indstilling til, at der kun oprettes ét nationalt center i Danmark. Udvalget tog
til efterretning, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af ekspertpanelets anbefalinger peger på at centeret bør placeres på Aarhus Universitetshospital.
Flere medlemmer af Udvalget udtrykte beklagelse over den korte tidsfrist for
indkaldelse af Udvalget, samt at der havde været for kort tid til at læse den
udsendte rapport og notat til at kunne give Sundhedsstyrelsen fyldestgørende
rådgivning. Region Hovedstaden mente desuden, at ekspertpanelets rapport
var behæftet med flere fejl.
Sundhedsstyrelsen anerkendte, at forløbet havde været tidspresset, men det
var den eneste praktiske måde at gøre det på, under hensynstagen til den øvrige proces. Styrelse understregede samtidig, at denne sag var atypisk, og at
det ikke er styrelsens hensigt at danne præcedens for kommende placeringer
af specialfunktioner.
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Videre forløb
Udvalget noterede sig, at Sundhedsstyrelsen agter at definere nye specialfunktioner som konsekvens af det på mødet udleverede notat. Dette vil blive
drøftet videre på næste møde i Udvalget i februar 2012.
Sundhedsstyrelsen vil i det nye år indkalde Aarhus Universitetshospital og
Rigshospitalet til en drøftelse om rammerne for et nationalt samarbejde, med
særligt fokus på overgangsperioden, visitation til udlandsbehandling m.v.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igangsætter efter nytår arbejdet
med at udarbejde en strategisk businesscase, som skal belyse de økonomiske
rammer for centeret.
Der var enighed om, at den videre drøftelse af implikationerne af Sundhedsstyrelsens beslutning for specialeplanen bør fortsættes på næste møde i Udvalget den 28. februar 2012. Sundhedsstyrelsen konkluderede at placeringen
af det nationale center for partikelterapi ligger fast.
3. Eventuelt
Der var intet til punktet.

