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Styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

PET1

 

-senter – godkjenning av idé- og 

konseptrapport, oppfølging av styresak 70-

2012 

 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering 
og bygging i styremøte, den 22. juni 2012.  Styret fattet følgende vedtak i punkt 8: Styret 
ber adm. direktør komme tilbake med idé- og konseptrapport for PET-senter til 
behandling i styre.  
 
I denne styresaken besvares dette punktet, og den omhandler idé- og konseptrapport 
for PET-senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandlet idé- og 
konseptrapporten i styremøte, den 8.mai 2013, jf. styresak 37/2013 Idé og 
konseptrapport for PET. Styret i UNN fattet følgende vedtak:  
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til at PET-senteret i 

Tromsø er viktig for hele regionen, og aksepterer den fremlagte idè- og 
konseptrapportenfor et PET-senter i Tromsø med en arealramme på 3701 og med en 
foreløpig kostnadskalkyle på 317 mill som et definert behov. 

 
2. Styret ber om å få fremlagt en bærekraftanalyse der inntektspotensialet og 

kostnadsberegningene for de enkelte funksjonene fremkommer (UNN, UiT og 
sykehusapoteket). Denne framlegges for styret i neste styremøte, innarbeidet i 
bærekraftanalysen. 

 
3. Styret ber om en vurdering av muligheten for en trinnvis utbygging, som også ivaretar 

behovene for universitetet og sykehusapoteket og som også synliggjør eventuelle 
konsekvenser for A-fløya. 

 

                                                        
1 PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker 
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-
diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer. 
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Punkt 2 i dette vedtak ble fulgt opp i styremøte i UNN, den 5.juni 2013, jf. styresak 
49/2013 Bærekraft og trinnvis utbygging av PET senter. Styret i UNN fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret tar saksgrunnlaget til orientering. 
 
2. Styret vedtar å fremme idé- og konseptfaseutredningen for PET-senteret, inkludert 

saksgrunnlaget til Helse Nord RHF for videre behandling. 
 
3. PET-senteret er en ren regionfunksjon og en viktig forutsetning for videreføring av 

UNNs regionale krefttilbud. Styret ber Helse Nord RHF prioritere regionfunksjoner i 
den regionale investeringsplanen, med fordeling av kostnadene til fellesskapet i 
regionen gjennom økt kapitaltilskudd til UNN HF. 

 
4. Styret ber Helse Nord RHF ta ansvar for videre forhandlinger med UiT om finansiering 

av forskningsdelen. 
 
Forut for disse styrebehandlingene ble det utarbeidet en tidligere utgave av 
konseptfaserapporten med flere alternativer som ble lagt til side.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Et PET-senter ved UNN Tromsø er helt nødvendig og bidrar positivt til å løfte kvaliteten 
i helsetilbudet i Helse Nord. En slik forbedring, vil være et vesentlig bidrag til det totale 
regionale tilbudet til pasienter i hele Nord-Norge og vil gi et bedre behandlingstilbud 
spesielt innenfor kreftdiagnostikken i landsdelen. Utbyggingen vil gi trygghet for at 
regionen holder seg oppdatert med nødvendig teknologi til å gi befolkningen i regionen 
tilsvarende behandlingstilbud som andre deler av landet. 
 
Sammendrag  
Adm. direktør inviterer styret i Helse Nord RHF til å godkjenne fremlagte idé- og 
konseptrapport for PET-senter ved UNN i Tromsø, Breivika med en arealramme på 
3701 m2 

 

og en foreløpig oppdatert kostnadskalkyle på 363,7 mill kroner (p50-2017) pr. 
februar 2014. Med tillegg for usikkerhet i prosjektet gir dette en totalkostnad på 407,3 
mill kroner (p85-2017) pr. februar 2014. 

Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av forprosjektet, men at det før 
forprosjektet ferdigstilles, er innarbeidet en utviklings- og omstillingsplan som viser om 
UNN har tilstrekkelig bærekraft til å gjennomføre prosjektet. Foreløpig lønnsomhets- og 
bærekraftsanalyser viser at UNN ikke kan gjennomføre prosjektet. 
 
PET-senteret vil samle all nukleærmedisinsk aktivitet ved UNN Tromsø (SPECT2

 

 og 
PET) og inneholde plass til to PET-scannere med mulighet for utvidelse med en tredje 
scanner.  

                                                        
2 SPECT: Metode som ved hjelp av radioaktive isotoper og databehandling gjenskaper bilder av 
fordelingen av isotopen i forskjellige deler av kroppen, bl.a. i hjerne og hjerte. 
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I tillegg etableres produksjonsanlegg for isotoper med cyclotron, prekliniske 
forskningsfasiliteter, produksjonslokaler til sykehusapoteket og kontorer for 
kompetansesenter for diagnostisk fysikk.  
 
I det foreliggende prosjektet er det lagt inn kostnader for én scanner nå. Det må 
påregnes en scanner til i 2019 og en i 2023, samt at disse skal ha et fremtidig 
vedlikehold og eventuelt skiftes ut. 
 
Om konseptrapporten 
Rapport fra 2013 (mars) er bygd opp slik at den tar for seg det omforente alternativ i 
forrige rapport, det såkalte PET komplett, alternativ 2b. Følgende premisser er lagt til 
grunn for videre arbeid med dette alternativet, jf. sak 65/2012 i styringsgruppen: 
• Et prosjekt som ivaretar Helse Nord sitt behov for PET-senter utover år 2020, men som 

i denne omgang er tilpasset dagens økonomiske bæreevne. 
• Plass til 2 PET-scannere og 4 hotceller. (UNN har en PET CT i dag og bare en PET CT 

ligger inne i prosjektet – det er beregnet behov for en scanner til i 2019.) 
• Finansierte ekstrafunksjoner tas med i prosjektet, det vil si sykehusapotek innenfor en 

ramme på 10 MNOK og preklinisk PET (uten utstyr) for 10 MNOK. 
• Kontorer for Kompetansesenter for diagnostisk fysikk skal inngå. 
• Billigst mulig tiknytning til eksisterende bygg via kulvert. 
 
Rapporten fra 2013 viser et gjennomarbeidet prosjekt i forhold til innhold og arealbruk 
slik at det fremstår som en optimalisert løsning mellom størrelse og fremtidige behov. 
Det er utarbeidet rapport, skisseprosjekt hovedfunksjonsprogram, 
delfunksjonsprogram, overordnet teknisk program og hovedprogram utstyr. 
Detaljgraden i skisseprosjekt overgår vanlig skisseprosjektnivå for å øke 
sikkerhetsgraden ved gjennomførbarheten. 
 
Behovet for PET-teknologi 
Ved UNN er det i Tromsø brukt PET-teknologi siden mai 2010. Dette foregår i dels 
provisoriske lokaler med radioaktivt materiale fra ekstern leverandør 
 
PET er kjent som den raskest utviklende gren innen medisinsk teknologi de siste 
tiårene, og er under stadig utvikling. Allerede nå er PET/MR inkludert som del av 
kliniske rutiner i enkelte sykehus i alle våre naboland. Klinisk PET/MR vil åpne nye 
dører for å forstå den patologiske utviklingen og progresjonen av sykdommer som 
Alzheimers, Parkinson, epilepsi, depresjon og schizofreni. PET/MR vil også være egnet 
til onkologiske problemstillinger hvor PET/CT ikke er tilfredsstillende (for eksempel 
avbildning som krever godt fremstilt bløtvev som ved tumor i prostata og hjerne). Det 
er derfor viktig at man etablerer et PET-senter med mulighet for etablering av PET/MR. 
 
En sammenligning med øvrige PET-sentre i Norge viser at det er behov for å få PET-
sentertilbudet raskt på plass i Helse Nord, både for pasientene som har nytte av 
diagnostisering og behandling, og fordi Helse Nord må opprettholde 
universitetssykehuskompetansen i UNN på dette området. I den vedlagte utredningen 
er det vist utviklingen i bruk av PET-undersøkelser i helseregionene.  
 

Styremøte Helse Nord RHF  
26. februar 2014 - sakspapirer

side 28



 

Kreftplanen for Helse Nord viser at antall krefttilfeller og behovet for behandling øker. I 
perioden 2006-2010 var antall tilfeller i snitt 2 331 pr. år, mens den i perioden 2001 til 
2005 var 2 112. Frem mot 2020 vil antall undersøkelser pr. år ligge på ca. 2 500. Dette 
er dokumentert nærmere i vedlegget. 
 
For Helse Nord har Kunnskapssenteret estimert et behov for mellom 1 345 og 2 545 
undersøkelser pr. år i 2020. HFP3

 

 legger til grunn det høyeste estimatet (scenario 5) 
som forutsetter fagmiljøenes vurdering av framtidige indikasjoner for PET/CT i tillegg 
til at undersøkelsen benyttes til planlegging av all strålebehandling slik det 
framkommer i rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester. 

En PET/CT har kapasitet til ca. 1 500 undersøkelser pr. år. For å ta høyde for de høyeste 
anslagene (scenario 4 og 5) vil det i følge arbeidsgruppen være riktig å planlegge for en 
kapasitet tilsvarende to PET/CT-scannere. En PET/CT-scanner nummer to vil øke 
effektiviteten betraktelig og være isotopbesparende. Personalet kan også brukes mer 
effektivt ved to scannere. Driften av et PET-senter er også mer robust med to scannere i 
fall den ene scanneren er ute av drift. En nummer to PET-scanner er ikke med i 
prosjektet, men må påregnes å kunne komme på plass i 2019. 
 
PET/MR vil gi nye indikasjoner for bruk og komme som tilfang til PET/CT.  Utviklingen 
viser at det vil være nødvendig å legge til rette også for PET/MR i det nye senteret.  
0-alternativet for PET-løsning består i å opprettholde dagens ordning med PET-scanner 
i containerløsning utenfor UNN, med tilsendt tracere/FDG4

 

 fra Finland. Dette gir 
begrensede muligheter. Det samme vil gjelde et alternativ med kjøp av tjenester som vil 
bli kostbart og som vil sette UNN tilbake i forhold til universitetssykehusene i andre 
deler av landet. 

Prosjektet med eget PET-senter i Tromsø fremstår derfor som en fremtidsrettet og 
effektiv enhet lokalisert på tomten vis á vis sykehusets hovedinngang. Prosjektet bygger 
en etasje under bakkenivå og en etasje over bakken (plan 5 og 6). Bygget er 
dimensjonert og klargjort med mulighet for senere å bygge på flere etasjer. 
 
Lønnsomhet og bærekraft for PET-senter og UNN  
Lønnsomhetsanalysen i vedlegget til saken viser en nåverdi for prosjektet på 65 mill 
kroner, tilsvarende en gjeninntjeningstid på 8,8 år sammenlignet med et nullalternativ, 
der tilleggskapasitet til de 400 som ligger i dagens mobile løsning, kjøpes inn fra andre 
offentlige og private PET-sentre (fordelt med like mange undersøkelser fra offentlige og 
private). I dette ligger kostnader til utvidelse med en PET/CT-scanner og en PET/MR-
scanner som vist i vedlegget. 
 
I saksfremlegget til styresak 49/2013 (UNN) er det vist en bærekraftsanalyse som 
tilsier en ekstra årlig netto økt driftskostnad ved full drift av PET-senteret på 39 mill 
kroner.  

                                                        
3 HFP: Hovedfunksjonsprogram 
4 FDG: Fluorodeoksyglukose (FDG), dvs. en glukoseanalog merket med isotopen fluor-18, som brukes for 
å vurdere metabolismen i hjernen, i kreftsvulster og i andre vev med høyt energiforbruk. 
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Det er gjennomført en bærekraftanalyse i styresakene for UNN, den 5. juni 2013, jf. ST 
47/2013 Investeringsplan 2013-2020 og ST 48/2013 Tilbakemelding til Helse Nord RHF 
vedrørende budsjett 2014 som beregner årlige driftsresultat i den aktuelle perioden.  
 
Driftsresultatene inkluderer konsekvensene som følger av revidert investeringsplan. 
Overskudd/underskudd fra driften er holdt opp mot resultatkrav fra Helse Nord RHF og 
effekter av tiltakspakke.  Saken viser at UNN vil ha et økende uløst omstillingsbehov fra 
57 mill kroner i 2014 til 249 mill kroner i 2020. Dette er nærmere beskrevet i vedlegget. 
Forslag til omstillingsplan forventes å foreligge i løpet av første halvår i 2014 og vil 
inngå som grunnlag i forprosjektet og dermed en forutsetning for eventuell beslutning 
om detaljprosjektering og byggestart. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Idé- og konseptfase for PET-senter ved UNN har vært utredet siden våren 2012. Det har 
vært gjennomført en prosess for å optimalisere arealbruken i et senter slik at det er 
mest mulig kompakt samtidig som det ivaretar behovene for PET i overskuelig fremtid. 
 
Saken ble behandlet av styret i UNN i styremøte, den 8.mai 2013, og bærekraftsanalysen 
ble behandlet i styremøte, den 5. juni 2013.  Saken ble deretter satt på vent i Helse Nord 
RHF i tråd med rulleringen av investeringsplanen som ble behandlet i juni 2013. 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF inviterer i denne saken styret til å godkjenne fremlagte 
idé- og konseptfaserapport som grunnlag for prosjektets forprosjektfase. 
Planleggingsrammen settes til 363,7 mill kroner ved P50-2017 og 407,3 mill kroner ved 
P85-2017 pr. februar 2014.  
 
Forprosjektet skal fremmes for styrene i UNN og Helse Nord RHF med oppdaterte 
kostnader, bærekraftsanalyse og finansieringsplan. Før forprosjektet legges frem for 
styrene, skal UNN ha ferdigstilt en plan for løsning av omstillingsutfordringen slik den 
fremkommer av bærekraftsanalysen fra 2013.  
 
Rammen for et forprosjekt er tidligere budsjettert med driftskostnader på 6 mill kroner. 
I oppdatert plan for forprosjektet er inkludert 16 mill kroner til forprosjektet. 
 
Medbestemmelse 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – godkjenning av idé- og 
konseptrapport, oppfølging av styresak 70-2012 ble drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 12. februar 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
Partene slutter seg til vurderingene og anbefalingene fra adm. direktør om godkjenning 
av idé- og konseptfaserapporten, samt godkjenning av oppstart forprosjektering med 
styrebehandling av forprosjektet ved årsskiftet 2014/15. 
 
Ivaretakelsen av medbestemmelsen i UNN fremkommer av styresakene i helseforetaket.  
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Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalget i Helse Nord RHF vil i møte i arbeidsutvalget, den 28. februar 
2014 få informasjon om Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – PET-senter, 
oppfølging av styresak 70-2012.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte idé- og konseptrapport for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs PET-senter i Tromsø som grunnlag for den 
videre planlegging av forprosjektet.  

 
2. Prosjektet godkjennes videreført i et forprosjekt med en arealramme på 3 701m2

 

 og 
en foreløpig kostnadskalkyle på 364 mill kroner (p50-2017) inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden. Men styret ber om at det i forprosjektet vurderes forslag 
til endringer i prosjektet som kan bidra til at totalkostnadene reduseres.  

3. Differansen mellom P50 og P85 på 43 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 
utløses etter gjeldende investeringsreglement.  

 
4. Forprosjektets økonomiske ramme settes til 16 mill kroner inkludert merverdiavgift 

og inngår i p50-kalkylen. 
 
5. Styret ber om at forprosjektrapport legges frem som sak ved årsskiftet 2014/15 

med sikte på realisering av prosjektet innen 2017. Saken skal inneholde en 
oppdatert gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet. Videre skal det 
gjennomføres en oppdatering av løsninger og forslag til mulige kostnadsreduksjoner 
og med endelig kostnadsoverslag for P50 og P85 inkludert prisstigning og 
byggelånsrenter, samt oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, der det er vist hvordan omstillingsutfordringene for helseforetaket er 
løst.  

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:  Saksutredning  
 UNN PET-senter idé- og konseptfaserapport 2013, 26. april 2013 
 

Idé- og konseptfaserapport 2013 er lagt ut på Helse Nord RHFs 
nettsted – se her: Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2014 

  
Referanseliste:  Styresak UNN HF 37 2013 Ide og konseptrapport for PET 
 Styresak UNN HF 49 2013 Bærekraft og trinnvis utbygging av PET senter 
 

Dokumentene er lagt ut på Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 
nettsted – se her: 

 Styremøter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 2013 
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Vedlegg 
Saksutredning 
 
1. Behovet for PET-skanner 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det i Tromsø brukt PET-teknologi siden mai 
2010. Dette foregår i dag ved at det benyttes radioaktivt materiale fra eksterne 
leverandører og ved at sykehuset nylig har fått en PET-skanner for avbildning. Dette 
foregår dels i provisoriske lokaler. 
 
Arbeid for permanente lokaler til PET-funksjoner startet ved planleggingen av A-fløya, 
men det ble etter en utredning i 2011 foreslått å bygge et frittstående PET-senter som 
også ville kunne sikre produksjon av radioaktivt merkede molekyler (tracere) til bruk i 
PET-skanningen samt forskning innen fagfeltet. 
 
PET er kjent som den raskest utviklende gren innen medisinsk teknologi de siste 
tiårene, og den er under stadig utvikling. Allerede nå er PET/MR inkludert som del av 
kliniske rutiner i enkelte sykehus i alle våre naboland. Klinisk PET/MR vil åpne nye 
dører for å forstå den patologiske utviklingen og progresjonen av sykdommer som 
Alzheimers, Parkinson, epilepsi, depresjon og schizofreni. PET/MR vil også være egnet 
til onkologiske problemstillinger hvor PET/CT ikke er tilfredsstillende (for eksempel 
avbildning som krever godt fremstilt bløtvev som ved tumor i prostata og hjerne). Det er 
derfor viktig at man etablerer et PET-senter med mulighet for etablering av PET/MR. 
 
En sammenligning med øvrige PET-sentere i Norge viser at det er behov for å få PET 
senter tilbudet raskt på plass i Helse Nord, både for pasientene som har nytte av 
diagnostisering og behandling, og fordi Helse Nord må opprettholde 
universitetssykehuskompetansen i UNN HF på dette området.  
 
Figur 1. Utvikling i PET-undersøkelser i helseregionene  

 
(Helse Midt-Norge startet PET-undersøkelser i egenregi september 2013.) 
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Kreftplanen for Helse Nord viser at antall krefttilfeller og behovet for behandling øker. I 
perioden 2006-2010 var antall tilfeller i snitt 2331 pr år, mens den i perioden 2001 til 
2005 var 2112. Frem mot 2020 vil antall tilfeller mest sannsynlig øke med 500 tilfeller i 
forhold til 2010. De 10 mest vanlige kreftformene hadde en utvikling som vist i figur 2. 
 
Figur 2. Gjennomsnittlig antall nye tilfeller pr år, fordelt på de 10 hyppigste forekommende krefttilfeller 

 
 

PET senteret vil samle all nukleærmedisinsk aktivitet ved UNN Tromsø (SPECT og PET) 
og inneholde plass til 2 PET scannere med mulighet for utvidelse med en tredje skanner. 
I tillegg etableres produksjonsanlegg for isotoper med cyclotron, prekliniske 
forskningsfasiliteter, produksjonslokaler til sykehusapoteket og kontorer for 
kompetansesenter for diagnostisk fysikk. 
 
For helseregion nord har Kunnskapssenteret estimert et behov for mellom 1.345 og 
2.545 undersøkelser per år i 2020. HFP legger til grunn det høyeste estimatet (scenario 
5) som forutsetter fagmiljøenes vurdering av framtidige indikasjoner for PET/CT i 
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tillegg til at undersøkelsen benyttes til planlegging av all strålebehandling slik det 
framkommer i rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester. 
 
En PET/CT har kapasitet til ca. 1.500 undersøkelser per år. For å ta høyde for de høyeste 
anslagene (scenario 4 og 5) vil det i følge arbeidsgruppa være riktig å planlegge for en 
kapasitet tilsvarende 2 PET/CT skannere. En PET/CT skanner nummer to vil øke 
effektiviteten betraktelig og være isotopbesparende. Personalet kan også brukes mer 
effektivt ved to skannere. Driften av et PET-senter er også mer robust med to skannere i 
fall den ene skanneren er ute av drift. 
 
PET/MR vil gi nye indikasjoner for bruk og komme som tilfang til PET/CT. 
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP)viser at det vil være nødvendig å legge til rette for 
PET/MR i UNN PET-senter. HFP legger videre til grunn at fremtidig bruk av PET som 
verktøy i prekliniske studier tilsier et behov for både preklinisk PET/CT og PET/MR. 
 
0-alternativet for PET-løsning består i å opprettholde dagens ordning med PET-skanner 
i containerløsning utenfor UNN, med tilsendt tracere/FDG fra Finland. Kapasiteten med 
dagens ordning begrenses av krav til opptaksrom, der SFT har gitt en begrensing som 
tilsvarer maksimalt 400 pasienter pr år. Skanner har kapasitet på ca 1.500 
undersøkelser pr år, mens behovet fremskrevet til 2020 antas å bli ca 2.500 
undersøkelser. 
 
Av vedlagte utredning fremgår at ved å beregne en lineær økning av behov fra 2014 til 
2020 kan ekstrakostnad ved 0-alternativet for Helse Nord gradvis øke fra dagens 
minimale kostnad til henholdsvis 24 eller 40 mill kroner pr år ved ikke å realisere eget 
PET senter med nødvendig kapasitet til å dekke behovet for pasienter i Nord Norge. 
 
Nullalternativet har i tillegg betydelige ulemper ved at tilbudet til de pasientene som 
undersøkes i Tromsø vil være begrenset til en tracer. Det vil ikke gi rom for forskning 
eller fagutvikling i regionen. Resultatet vil på kort sikt bli ytterligere etterspørsel etter 
undersøkelser utenfor regionen på grunn av de begrensningene som tilbudet i Helse 
Nord innebærer. Etablering av nytt opptaksrom vil dessuten sannsynlig bli i et 
midlertidig bygg knyttet til container for PET. Dette vil gi en betydelig reduksjon i 
opplevd kvalitet for pasientene og dessuten gi logistikkutfordringer for UNNs totale 
virksomhet i form av tomteutnytting og personell. 
 
Prosjektet med eget PET-senter i Tromsø fremstår som en fremtidsrettet og effektiv 
enhet lokalisert på tomten vis á vis sykehusets hovedinngang. Prosjektet bygger en 
etasje under bakkenivå og en etasje over bakken (plan 5 og 6). Bygget er dimensjonert 
og klargjort med mulighet for senere å bygge på flere etasjer. 
 
2. Gjennomføring av konseptfasen  
Helse og omsorgsdepartementet (HOD) forutsetter at planlegging av nye sykehusbygg 
skal skje i henhold til retningslinjene i Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging 
i sykehusprosjekter utgitt i 2009 og revidert i 2011.  
 
Veilederen deler planprosessen i tidligfaseplanlegging og gjennomføringsfase. 
Tidligfasen består av idéfase, konseptfase og forprosjektfase, mens gjennomføringsfasen 
består av detaljprosjektering og byggefase. 
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Målsettingen ved idé-fasen er å identifisere mulige, prinsipielle løsninger på et behov. 
Dette innebærer å identifisere en relevant, gjennomførbar og levedyktig løsning på et 
behov, etter vurdering av 3 til 4 alternativer. 
 
Målsetting for konseptfase er å utvikle et godt faglig grunnlag til å vurdere hvilket 
alternativ som best oppfyller målene innenfor definerte rammer. Dette innebærer 
utvikling av konseptrapport der forutsetninger som hovedfunksjonsprogram (HFP), 
delfunksjonsprogram (DFP), hovedprogram utstyr (HPU), overordnet teknisk program 
(OTP) og skisseprosjekt (SPR) inngår i beslutningsgrunnlaget. 
 
I tidligere vedtak i styrene for Helse Nord RHF og for UNN HF, har PET vært en integrert 
del av planleggingen av A-fløya utbyggingen ved UNN Breivika. I forprosjektet med A-
fløya ble det imidlertid klart at det var uhensiktsmessig å plassere dette inne i A-fløya og 
det ble anbefalt utredning av PET senter som eget bygg.  
 
3. Vurdering av å ta prosjektet ut av A-fløy prosjektet 
I styresaken vedrørende A-fløya utbyggingen er følgende beskrevet om PET og hvorfor 
det var nødvendig å ta dette ut av A-fløya: 
 

Det utredede alternativ i konseptfasen inneholdt også innpassing av PET CT innenfor 
romprogrammet. I forprosjektet har man valgt å ta ut PET-skanner og etablere et eget 
PET-senter prosjekt i eget bygg på sykehusets eiendom. Det er to viktige premisser som har 
utfordret PET-prosjektet. Dette gjelder arealbehov og tid for gjennomføring, og det er 
derfor vurdert at et 

PET-skanner tatt ut A-fløy 

eget bygg

 

 for PET senter ville dekke det kortsiktige og langsiktige 
behov bedre enn plassering slik det var foreslått i konseptfasen. Prosjektet med eget PET-
senter er startet opp med en egen ide- og konseptfaseplanlegging. 

Begrunnelsen for utbygging av UNN er sterkt knyttet til økt kreftdagnostikk og behandling. 
Fokuset på kreftdiagnostikk betyr at PET skanner er viktig å realisere. PET teknologien er i 
dag den mest sensitive medisinske metode for å oppdage spredning, eller tilbakefall av 
kreftsykdom. 
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PET består av to viktige delkomponenter; en kombinert isotopscanner og anatomisk 
billeddiagnostikkmaskin i form av CT eller MR, referert til som PET skanner, og et 
radioisotopproduksjonsanlegg. Til sammen kalles PET scanner og 
isotopproduksjonsanlegg for PET senter. 
 
Ved oppstart av konseptfasen var PET en ny metodikk og det viktigste fokuset var å 
etablere et permanent tilbud til pasienter i Helse Nord.  
 
Rask realisering av tilbudet har vært vektlagt i planleggingen, men dette viste seg å være 
vanskelig å innpasse i sammenheng med A-fløy prosjektet. Hensiktsmessige lokaler til PET-
skanner i A-fløy prosjektet blir først ferdigstilt etter ferdig utbyggingen av A-fløy er 
ferdigstilt. Enkelte funksjoner må kunne flytte først for så å gjøre plass til PET-scanneren. 
 
På denne bakgrunnen ble det startet opp et eget arbeid med idé- og konsept planlegging 
for PET senter.  
 
4. Om idé og konseptrapport for PET-senter - alternativer 
Idé- og konseptrapport for PET-senter er utarbeidet i 2 versjoner. Versjon fra 2012 
(november) gir svar på alternativsutredninger. De alternativer som ble vurdert i 
rapporten i 2012 var 0 alternativet der PET fortsatt løses i frittstående containerløsning 
utenfor UNN. PET minimum der det ble utredet PET senter med en scanner og cylotron. 
PET komplett med eller uten opsjoner, der innholdet var 3 scannere, cyclotron, 
preklinisk forskningsenhet og eventuelle opsjoner for andre funksjoner som behøver 
bedre lokaliteter, eksempelvis røntgenpoliklinikk. 
 
0-alternativet for PET-løsning består i å opprettholde dagens ordning med PET-skanner 
i containerløsning utenfor UNN, med tilsendt tracere/FDG fra Finland. Kapasiteten med 
dagens ordning begrenses av krav til opptaksrom, der SFT har gitt en begrensing som 
tilsvarer maksimalt 400 pasienter pr år. Skanner har kapasitet på ca 1.500 
undersøkelser pr år, mens behovet fremskrevet til 2020 antas å bli ca 2.500 
undersøkelser. 
 
Dagens finansieringssystem dekker kostnader til FDG/tracer for polikliniske 
undersøkelser, mens utgifter til inneliggende pasienter (10 % av undersøkelser), reise, 
opphold og vedlikehold av utstyr ikke dekkes. Vedlikeholdsavtaler beløper seg til ca 1 
mill kroner pr år. Merkostnad til pasientreiser ved reise til annet undersøkelsessted er 
beregnet til 2.000 kr pr pasient. UNN betaler offentlige sykehus 16.000 kr pr 
undersøkelse, mens private sykehus krever mellom 28.000-38.000 kr pr undersøkelse 
avhengig av type undersøkelse. 
 
Ved å beregne en lineær økning av behov fra 2014 til 2020 kan ekstrakostnad ved 0-
alternativet bli følgende: 
 
A) Kjøpe alle ekstra undersøkelser utover dagens kapasitet på 400 hos private og 

offentlige aktører. Beregning baserer seg på 50 % offentlig kjøp, noe som 
sannsynligvis er optimistisk sett i forhold til samlet PET kapasitet ved offentlige 
sykehus i Norge. Det benyttes snittpris ved privat undersøkelse på 33.000 kr. 2.500 
undersøkelser hvorav 10 % inneliggende som UNN dekker og 400 som undersøkes i 
Tromsø. 1.890 undersøkelser må kjøpes. Total ekstrakostnad for Helse Nord over 6 
årsperiode fra 2015 til 2020 utgjør 120 mill kroner. 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
26. februar 2014 - sakspapirer

side 37



 

B) Bygge nytt opptaksrom som dekker krav for å utnytte scannerkapasitet maksimalt 
og deretter kjøpe inn ekstra behov. Kostnad til opptaksrom er ikke beregnet, men 
anslås til 2 mill kroner. 900 undersøkelser som må kjøpes, inneliggende undersøkes i 
Tromsø. Total ekstrakostnad for Helse Nord over 6 årsperiode fra 2015 til 2010 
utgjør 71,7 mill kroner + investeringskostnad til nytt opptaksrom på ca 2 mill 
kroner, sum 74 mill kroner. 
 
Alternativ A US kostnad Annet  
945 offentlige 16.000 2.000 17 mill kr 
945 private 33.000 2.000 33 mill kr 
Sum pr år maksimal 
kapasitet 2020 

  40 mill kr 

Sum over 6 år med 
lineær vekst 

  120 mill kr 

 
Alternativ B US kostnad Annet  
Nytt opptaksrom  2 mill 2 mill kr 
450 offentlige 16.000 2.000 8,1 mill kr 
450 private  33.000 2.000 15,8 mill kr 
Sum pr år ved maksimal 
kapasitet i 2020 

  23,9 mill kr 

Sum over 6 år med 
lineær vekst 

  73,7 mill kr 

 
Som fremstillingen viser vil kostnadene for Helse Nord gradvis øke fra dagens minimale 
kostnad til henholdsvis 24 eller 40 mill kroner pr år ved ikke å realisere eget PET senter 
med nødvendig kapasitet til å dekke behovet for pasienter i Nord Norge. 

 
Nullalternativet har i tillegg betydelige ulemper ved at tilbudet til de pasientene som 
undersøkes i Tromsø vil være begrenset til én tracer. Det vil ikke gi rom for forskning 
eller fagutvikling i regionen. Resultatet vil på kort sikt bli ytterligere etterspørsel etter 
undersøkelser utenfor regionen på grunn av de begrensningene som tilbudet i Helse 
Nord innebærer. Etablering av nytt opptaksrom vil dessuten sannsynlig bli i et 
midlertidig bygg knyttet til container for PET. Dette vil gi en betydelig reduksjon i 
opplevd kvalitet for pasientene og dessuten gi logistikkutfordringer for UNNs totale 
virksomhet i form av tomteutnytting og personell. 
For et helhetlig bilde av alle vurderte alternativ, vises til rapporten fra november 2012. 
 
Overordnet utviklingsplan for helseforetak er en forutsetning for investeringer i bygg. 
Dette arbeidet har vært planlagt gjennomført ved UNN-HF etter at administrerende 
direktør var tilbake fra utdanningspermisjon. Høsten 2013 ble det utarbeidet mandat 
for arbeidet, samt igangsatt rekrutteringsprosess for prosjektleder. Denne stillingen ble 
besatt like før jul 2013 med til sammen 1,5 stilling. Arbeidet med utviklingsplanen er nå 
kommet godt i gang og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av mai 2014. 
 
Utviklingsplanen vil danne grunnlag for videre arbeid med arealplan og langsiktig 
budsjett i helseforetaket. 
 
Etablering av PET senter i Helse Nord vil være en klar forutsetning i utviklingsplanen for 
UNN, og er forankret i anbefalinger fra Kunnskapssenteret. De anbefaler at det etableres 
PET-senter med syklotron i alle regioner og PET tilbud i alle foretak med sentraliserte 
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kreftbehandlingstilbud. UNN oppfatter etablering av et styrket PET tilbud som en 
kjernefunksjon i foretakets regionale krefttilbud. 
 
Rapport fra 2013 (mars) er bygd opp slik at den tar for seg det omforente alternativ i 
forrige rapport, det såkalte «PET komplett, alternativ 2b». Følgende premisser er lagt til 
grunn for videre arbeid med dette alternativet, jf. sak 65/2012 i styringsgruppa: 
• Et prosjekt som ivaretar Helse Nord sitt behov for PET-senter utover år 2020, men som 

i denne omgang er tilpasset dagens økonomiske bæreevne. 
• Plass til 2 PET-scannere og 4 hotceller. (UNN har en PET CT i dag og en PET-scanner 

ligger inne i prosjektplanen) 
• Finansierte ekstrafunksjoner tas med i prosjektet, det vil si sykehusapotek innenfor en 

ramme på 10 MNOK og preklinisk PET (uten utstyr) for 10 MNOK. 
• Kontorer for Kompetansesenter for diagnostisk fysikk skal inngå. 
• Billigst mulig tiknytning til eksisterende bygg via kulvert. 
 
Rapporten fra 2013 viser et gjennomarbeidet prosjekt forhold til innhold og arealbruk 
slik at det fremstår som en optimalisert løsning mellom størrelse og fremtidige behov. 
Det er utarbeidet rapport, skisseprosjekt hovedfunksjonsprogram, 
delfunksjonsprogram, overordnet teknisk program og hovedprogram utstyr. 
Detaljgraden i skisseprosjekt overgår vanlig skisseprosjektnivå for å øke 
sikkerhetsgraden ved gjennomførbarheten. 
 
Den foreslåtte utbyggingsløsning vist i skisseprosjekt 2013 er utviklet i samarbeid med 
en brukerbasert arbeidsgruppe og med spesialkompetanse på PET-teknologi både på 
brukersiden og i prosjektledelsen. Arbeidet har særlig fokusert på best mulig logistikk i 
planløsningene kombinert med en mest mulig effektiv arealbruk. Det er tatt hensyn til at 
bygget og tomta kan få en fornuftig videre utbygging når behov og muligheter for det 
byr seg. 
 
Fleksibiliteten i det prosjekterte bygget ivaretar mulighet for utbygging av en tredje 
PET-skanner med relativt sparsomme endringer. Den innlagte funksjonalitet i prosjektet 
vil dekke opp for behovet for PET undersøkelser i helseregionen og har mulighet for 
økning av kapasitet slik at avdekket fremskrivningsbehov frem til år 2020 er oppfylt. 
Det er imidlertid stor usikkerhet omkring utvikling av nye indikasjoner for metoden, slik 
at det er viktig med fleksibilitet i bygget. Styringsgruppen har tidligere beklaget at det 
ikke er økonomisk rom for å gjennomføre en større utbygging primært, spesielt med 
tanke på ennå større fleksibilitet for PET og andre radiologiske undersøkelser. 
 
Programmert funksjonsareal er redusert fra 1.915 m2 i 2012 rapporten til 1.640 m2 i 
foreliggende forslag. Det tilsvarer en reduksjon på ca. 275 m2. Det prosjekterte 
bruttoarealet utgjør 3.701 m2 og en brutto/nettofaktor på 2,1. I tillegg til reduksjon av 
areal er to ekstra funksjoner innpasset i disse arealene; produksjonslokaler til 
sykehusapotek og kontorer til kompetansesenter for diagnostisk fysikk. 
 
5. Kostnader for anbefalt alternativ 
Prosjektets forventet prosjektkostnad er beregnet til 363,7 mill kr (pr februar 2014) 
inkludert mva (p50), hvorav 48 mill kr til brukerutstyr, hovedsakelig medisinsk teknisk 
utstyr. Det presiseres at dette ikke er grunnlag for fastleggelse av endelig 
kostnadsramme. Det kan først skje i forprosjektfasen. Prosjektets utredning av 
konseptfasen resulterte i en samlet kalkyle med følgende konklusjoner: 
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• Forventet entreprisekostnad      173 mill kr 
• Generelle kostnader (kto 8 og 9)   138 mill kr 
• Brukerutstyr          53 mill kr 
• Forventet prosjektkostnad (p50)   364 mill kr 
• Prosjektkostnad med tillagt usikkerhet (P85) 407 mill kr 
 
Generelle kostnader (konto 8 og 9) dekker prosjektering, finanskostnader, 
merverdiavgift mm. 
 
6. Lønnsomhet og bærekraft for PET-senter og UNN HF 
Den økonomiske fremstillingen baserer seg på tallmateriale fra styresakene i UNN. 
Prosjektkostnader, prisstigning og byggelånsrenter er oppdatert til februar 2014 fra 
sakene i juni 2013 med et tillegg på 3 prosent. Det kan være noen mindre 
uoverensstemmelser i tallmaterialet, siden alle beregningene ikke er gjennomgått på 
nytt i detalj.  
 
Lønnsomhetsanalysen i tabellen nedenfor viser en nåverdi for prosjektet på 65 mill 
kroner, tilsvarende en gjeninntjeningstid på 9 år sammenlignet med et nullalternativ der 
tilleggskapasitet til de 400 som ligger i dagens mobile løsning, kjøpes inn fra andre 
offentlige og private PET-sentra (fordelt med like mange undersøkelser fra offentlige og 
private). I lønnsomhetsanalysen er det lagt inn kostnader for en PET-MR som skanner 3. 
Den vil innebære bygningmessige tilpasninger på om lag 10 mill kroner og 
utstyrskostnad på om lag 30 mill kroner. 
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Bærekraftanalysen for PET senter viser at bygget vil gi kapitalkostnader på 20,7 mill kr 
pr år og driftskostnader på 31,5 mill kr. Av dette er 11, 6 mill kr driftskostnader som 
eksisterer i dag. Samlet økning i driftskostnadene utgjør 40,6 mill kr første driftsår 
(2017). 
 
Kostnad MNOK/ÅR SUM MNOK/ÅR (2017) 
Drift 15,0  
Lønnskostnad 16,5 31,5 
Avskrivning 12,0 43,5 
Renter lån 4,8 48,3 
Renter egen likviditet 3,9 52,2 
Fradrag driftskostnad i dag 11,6 40,6 
 
I saksfremlegget til sak 49/2013 er det vist en bærekraftsanalyse som tilsier en ekstra 
årlig netto økt driftskostnad ved full drift av PET-senteret på 39 mill kroner slik det 
fremkommer av tabell 2. 
 
  

Lønnsomhetsvurdering 2014-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Behov
Antatt behov: Pasienter pr. år 400 1345 1500 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Inntekter Kr/unders. 12 000 4,8 16,14 18 24 25,2 26,4 27,6 28,8 30 31,2 32,4 33,6 34,8 36

Investeringskostnad P85 -407

Skanner nr. 2 -30

Skanner nr. 3 -40

Vedlikeholdsinvesteringer MTU -30

Sum investeringer -407 0 -30 0 0 0 -40 0 0 0 -30 0 0 0

Driftskostnader, tekn. Infrastr.
Driftskostnader dagens 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Økte driftskostnader -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

Lønnskostnader -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5

Netto kostnader -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9

Reduserte gjestepasientkostnader á kr

Alternativt kjøp offentlige 18000 472,5 550 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Differanse privat 35000 473 550 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Sum alternative gjestepasientkostn. 25,0 29,2 42,4 45,9 49,4 52,9 56,4 59,9 63,4 66,9 70,4 73,9 77,4

Løpende kontantstrøm -407,0 21,3 -2,8 46,5 51,2 55,9 20,6 65,3 70,0 74,7 49,4 84,1 88,8 93,5

Diskonteringsrente/realfaktor 4,0 %

Diskonteringsfaktor 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48

Neddiskontert verdi kontantstrøm -407 20,4 -2,5 40,9 43,0 44,7 15,7 47,0 47,6 47,8 29,6 47,1 46,2 44,9

Nåverdi 65,4
Tilbakebetalingstid (år) 8,8
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Tabell 2. Bærekraftsanalyse PET-senter pr mai 2013 

 
 
Det er gjennomført en bærekraftanalyse i styresakene for UNN HF den 5.juni 2013 ST 
47/2013 Investeringsplan 2013-2020 og ST 48/2013 Tilbakemelding til Helse Nord RHF 
vedrørende budsjett 2014 som beregner årlige driftsresultat i den aktuelle perioden. 
Driftsresultatene inkluderer konsekvensene som følger av revidert investeringsplan. 
Overskudd/underskudd fra driften er holdt opp mot resultatkrav fra Helse Nord RHF og 
effekter av tiltakspakke, og summerer seg til en uløst omstilling som vist i tabell 3. Under 
de gitte forutsetninger vil det være et økende uløst omstillingsbehov fra 57 mill kr i 
2014 til 249 mill kr i 2020. 
 
Tabell 3. Bærekraftanalyse UNN HF 

 
 
Bærekraftsanalysen viser at UNN HF har et omstillingsbehov på ca 250 millioner frem 
mot 2020. Forslag til omstillingsplan forventes å foreligge i løpet av første halvår i 2014. 
 
7. Vurdering 
Administrerende direktør vurderer at det er gjennomført et godt arbeid som dekker alle 
målsetninger for prosjektet.  
 
Prosjektets kostnadsramme er større enn det som har vært forutsatt i 
investeringsplanen. Tallene i planen bygger på en utredning i 2011 som viste at det er 
mulig å realisere PET senter til ca 200 mill kr. Alternativutredningen av det såkalte PET 
minimum alternativet bygger på de samme forutsetningene, og viser en tilsvarende 
kostnad (Idé- og konseptrapport versjon 2012). Arbeidet i denne fasen har vist at et 
prosjekt med denne innretningen vil være en kortsiktig løsning uten 
utvidelsesmuligheter og kun kapasitet til én PET scanner uten produksjon av isotoper. 
 
Administrerende direktør vurderer at sannsynligheten for at fremtidig behov vil overgå 
kapasiteten i dette forslaget er så stor, og konsekvensen av videre utbygging så kostbar, 
og anbefaler ikke denne løsningen. 
 
Det anbefalte prosjekt er resultat av en mer detaljert planlegging og ivaretar fremtidige 
behov på en langt mer hensiktsmessig måte. For å kvalitetssikre dette alternativet er det 
vektlagt en nitidig prosess med avstemming av arealer og logistikk i skisseprosjektet 
som overgår det som er vanlig i en konseptfase. Prosjektledelsen og utbyggingssjef ved 
UNN HF er derfor sikre på at fremlagte prosjekt er faglig sett gjennomførbart med de 
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forutsetninger som beskrives.  Og avhenger av resultatet av det pågående arbeidet med 
omstillingsplanen.  
 
Prosjektledelsen og styringsgruppen har tidligere anbefalt at idé-og konseptfasen 
godkjennes på den forutsetning som her er forelagt, og administrerende direktør slutter 
seg til oppfatning om at dette er det beste grunnlag for videreføring av prosjektet til 
forprosjektfase. 

 
I rapportens kapittel 8 er plan for neste fase – forprosjekt – redegjort for. Den anbefalte 
formen for prosjektplanlegging i sykehusprosjekter er gjennomføring av forprosjekt før 
vedtak om bygging. Den andre ytterligheten er totalentreprise. Det er relativt sparsom 
erfaring med gjennomføring av PET-senter i Norge og det anbefales derfor å utrede 
mulige gjennomføringsstrategier før det konkluderes.   
 
Arbeidet med idé- og konseptfasen for PET senteret er nå fullført. Målet med saken er å 
gi en presentasjon av det utstrakte prosjektarbeidet og dokumentasjonen som er 
opparbeidet i dette arbeidet, og be om at styret godkjenner rapporten som grunnlag for 
å fortsette prosjektet i neste fase. 
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