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Styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

PET1-senter – forprosjektrapport, oppfølging 

av styresak 18-2014 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, PET-senter – godkjenning av idé- og konseptrapport, oppfølging av styresak 70-
2012 i styremøte, den 26. februar 2014. Styret fattet følgende vedtak i punkt 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. Før forprosjektrapport legges frem 
for styret i Helse Nord RHF, 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. 
 
Denne saken legges fram for styret for godkjenning av forprosjekt og grunnlag for å 
søke om lån til realisering av PET-senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) i Breivika i Tromsø.  
 
Styret fikk en grundig gjennomgang av begrunnelsen for et PET-senter i en tematime, 
den 19. juni 2013. Bakgrunnen for forprosjektet er redegjort for i idé- og 
konseptfaserapporten (se styresak 18-2014). Av utredningen framgår følgende: 
 Kunnskapssenteret har slått fast at PET/CT bør gis som tilbud på alle 

universitetssykehus i diagnostikk, behandling, og oppfølgning av kreftsykdom.  
 Behovet anslås å være raskt stigende både grunnet teknologiens klare fordeler i 

diagnostikk, anvendelse i flere indikasjonsstillinger (sentralnervesystemet og 
hjerte-karsystemet), samt økt prevalens av krefttilfeller.   

 
  

                                                        
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. 

http://sml.snl.no/.sml_artikkel/isotoper
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/str%C3%A5ling


 

Planlegging av permanente lokaler til PET-funksjoner startet ved planleggingen av A-
fløyen. Etter en utredning i 2011 ble det foreslått å bygge et frittstående PET-senter 
som også kan sikre produksjon av radioaktivt merkede molekyler (tracere) til bruk i 
PET-scanningen samt forskning. Idé- og konseptfasen beskriver et nøkternt alternativ 
som inneholder: 
 PET avbildning 
 PET tilvirkning 
 Nukleærmedisin 
 Preklinisk forskning 
 Produksjonslokaler for sykehusapoteket 
 Kontorer for kompetansesenter for diagnostisk fysikk 
 
PET-avbildningsdelen av bygget kan romme to PET-scannere, der dagens eksisterende 
scanner vil ta én plass. Scanner nr. to ligger ikke inne i investeringsplanen, men i denne 
saken anbefaler adm. direktør at det tas høyde for scanner nr. 2 i beslutningsgrunnlag 
og finansieringsplan. 
 
UNN har brukt PET-teknologi siden mai 2010. Dette foregår i dels provisoriske lokaler 
med radioaktivt materiale fra ekstern leverandør. 
 
PET er kjent som den grenen innen medisinsk teknologi med raskest utvikling de siste 
tiårene, og den er under stadig utvikling. Allerede nå er PET/MR inkludert som en del 
av de kliniske rutinene i enkelte sykehus i alle våre naboland.  PET/MR er installert ved 
St. Olavs Hospital i Trondheim og er under installering ved Haukeland 
Universitetssykehus i Bergen og ved Oslo Universitetssykehus. Teknologien åpner nye 
dører for å forstå den patologiske utviklingen og progresjonen av sykdommer som 
Alzheimers, Parkinson, epilepsi, depresjon og schizofreni. PET/MR er også egnet til 
onkologiske problemstillinger hvor PET/CT ikke er tilfredsstillende (for eksempel 
avbildning som krever godt fremstilt bløtvev som ved tumor i prostata og hode/hals). 
Det er derfor viktig at man etablerer dette senteret med rom for etablering også av 
PET/MR. 
 
Studier viser at bruk av PET endrer behandlingsforløpet for om lag 40 % av pasientene. 
 
En sammenligning med øvrige regioner i Norge viser at befolkningen i Nord-Norge ikke 
har like godt tjenestetilbud som resten av landet. Det er derfor ønskelig at denne 
tjenesten bygges ut så raskt som mulig.  
Det vises i denne sammenheng til følgende rapporter for detaljer: 
1) Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten: Estimering av behovet 

for PET/CT i 2020. November 2009  
2) Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenester 

(Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft) våren 2012  
 
  



 

Kreftplanen for Helse Nord peker på at antall krefttilfeller og behovet for behandling 
øker. I perioden 2006-2010 var antall tilfeller i snitt 2.331/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 styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-
2021, vedtatt av styret 18. desember 2013. 
 
Kunnskapssenteret har estimert et behov i vår region for mellom 1.345 og 2.545 
undersøkelser pr. år i 2020. HFP2 legger til grunn det høyeste estimatet (scenario 5). 
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. 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.  
 
PET/MR gir nye anvendelsesområder.  Utviklingen viser at det vil være nødvendig å 
legge til rette også for PET/MR i det nye senteret. 
 
Alternativer  
0-alternativet for PET-løsning består i å opprettholde dagens ordning med PET-scanner 
i containerløsning utenfor UNN, med tilsendt tracere/FDG3 fra ekstern leverandør. 
Kapasiteten økes til 500 undersøkelser i 2015, etter dette er det begrensede muligheter 
for ytterligere utvidelse.  
 
Alternativet er å kjøpe tjenester eksternt. Kapasiteten i offentlige sykehus er sprengt, 
alternativet er derfor kjøp av tjenester fra privat leverandør. Dette er vurdert, og 
fremstår som en del av beslutningsgrunnlaget. 
 
Innhold i arbeidet med forprosjektet 
Forprosjektet har hatt fokus på å optimalisere bygget både areal- og funksjonsmessig. 
Det har vært god involvering i fagmiljøet og medvirkergruppen har gitt verdifulle bidrag 
i prosjekteringsarbeidet. Kompetanseoverføring har vært gjennomført via Norsk 
medisinsk syklotronsenter (NMS) samt PET-senteret ved Haukeland 
universitetssykehus. I forprosjektet er det innarbeidet flere forbedringer fra 
skisseprosjektet: 
 Arealeffektivisering 
 Funksjoner, logistikk og arbeidsflyt 
 Kostnadsreduserende tiltak med hensyn på bygg og teknikk 
 Driftskostnadsreduserende tiltak 
 Driftssikkerhetstiltak 
 
  

                                                        
2 HFP: Hovedfunksjonsprogram 
3 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. 
 



 

Arealeffektivisering 
Byggets totale areal er økt for å optimalisere pasientflyt, logistikk og daglig drift, hvilket 
har forbedret brutto/netto faktor. Tiltakene gir lavere driftskostnader og ivaretar 
normal drift også i perioder med oppgradering/vedlikehold. 
 
Endringer i nettoarealer oppsummeres til 379 m2, mens økning i bruttoarealer er på 
511 m2. Økningen i nettoareal ville uten arealeffektiviserende tiltak resultert i en brutto 
økning av areal på 796 m2, gitt en brutto/nettofaktor på 2,1. Endring av nettoareal fra 
konseptfasen skyldes: 
1) Eksterne bestillinger   164 m2 
2) Tilleggsareal FDG    48 m2 
3) Manglende funksjoner    22 m2 
4) Manglende arealer    52 m2 
5) Tilleggsareal/utvidelser     42 m2 
6) Andre arealer     51 m2 
Sum arealendringer (netto) 379 m2 
 
Funksjoner, logistikk og arbeidsflyt 
PET-senterets konsept, som i skisseprosjektet var en to etasjers planløsning med stor 
arealutstrekning, er nå endret til et kompakt bygg i tre plan. I tillegg er kulvert som var 
planlagt mellom avdeling for komparativ medisin, Universitetet i Tromsø (AKM) og 
PET-senteret, nå planlagt som en gangbru i plan 7. Bygget knyttes til resterende 
bygningsmasse på UNN via kulvert på plan 5. 
 
Kostnadsreduserende tiltak med hensyn på bygg og teknikk 
Kalkulasjon av forprosjektet er utført på 3 og 4 siffer nivå i forhold til bygningstabell. 
Dette er et høyere presisjonsnivå enn normalt i forprosjektnivå. Økt presisjonsnivå har 
resultert i at investeringskostnaden er høyere i forprosjektet sammenliknet med 
konseptrapport.  
 
Investeringskostnader sammenliknet med konseptfaserapport 
p50 for forprosjektet er kalkulert til 446 mill. kroner (2014), inkludert utstyr og 
byggelånsrenter. Dette er 109 mill. kroner mer enn konseptfaserapporten eksklusiv 
PET/CT nr. 2 som tilkommer med 20 mill. kroner. 
 
Tabell 1 viser oppsummeringen av kalkylen i forprosjektet sammenlignet med 
konseptfaseprosjektet (uten og med PET CT nr 2).  
  



 

 
Prosjektkostnad P50  

 
Forprosjekt  

 
Konseptfase-
prosjekt  

Areal netto m²  2 145  1 766  
Areal brutto m²  4 212  3 701  
Entreprisekostnad kr/m² 
brutto  

47 191  42 848  

Entreprisekostnad  198 767 000  158 580 000  
Påslagsfaktor  1,91 1,80 
Huskostnad  378 783 000  285 444 000  
Brukerutstyr    67 500 000    51 506 000  
Prosjektkostnad  446 283 000  336 950 000  
PET CT nr 2 20 000 000  
Prosjektkostnad med PET CT 
nr 2 

466 283 000  

Tabell 1. Kostnadsestimat P50 konseptrapport vs. forprosjektrapport  

 
Den viktigste årsaken til differansen på 109 mill. kroner (ekskl. PET/CT nr. 2) er et 
netto tilleggsareal på 379 m2 (44 mill. kroner), og at prisstigningen er inkludert med 19 
mill kroner. 
 
p85 er beregnet til 487,1 mill. kroner, eksklusiv PET/CT nr. 2. Prisstigningen fra 
desember 2014 til januar 2017 er beregnet til 29,2 mill. kroner (5,5 %). Total 
prosjektramme er 516,3 mill. kroner. Med PET/CT nr. 2 er total prosjektramme for p85 
beregnet til 536,3 mill. kroner. 
 
Merkostnaden gjør at adm. direktør foreslår å lånefinansiere prosjektet for å styrke 
likviditeten til foretaksgruppen i perioden 2017-2019.  
 
Brukerutstyr i kostnadsanslag 
Brukerutstyret inkluderer utstyr til PET-isotopproduksjon, PET-tilvirkning, PET/CT, 
flyttekostnad og grunnutrustning. I utstyr til PET-isotopproduksjon og PET-tilvirkning 
er det naturlig å definere noe som forskningsrelatert utstyr, basert på at disse 
funksjonene dekker både forskning og pasientvirksomhet. Forskningsandel anslås til 
15-25 mill. kroner avhengig om en regner infrastruktur og byggutstyr med til dette. 
 
For sykehusapotekets og universitetets del er kun grunnutrustning med i kalkylen. 
Annet utstyr må dekkes av henholdsvis Sykehusapotek Nord HF og Universitetet i 
Tromsø. Layout på bygget er planlagt i samarbeid mellom UNN, Sykehusapotek Nord HF 
og Universitetet i Tromsø. Det er lagt vekt på robuste og trygge tekniske løsninger for å 
ivareta driftsikkerheten i senteret. Detaljeringsgrad i beregningene er på tre- og 
firesifret nivå i henhold til bygningstabellen. 
 
  



 

Økonomiske konsekvenser 
Innledningsvis i denne saken har vi pekt på de viktigste argumenter for hvorfor PET bør 
være en del av pasienttilbudet i Helse Nord - som følger: 
 Bedre diagnostikk og behandling 
 Bedre logistikk i pasientforløpene 
 Nærhet og synergier med forskningsmiljø 
 Faglig utvikling 
 Sykehusapotek Nord får godkjente produksjonslokaler 
 
Investeringens omfang er av slik størrelse at en har utarbeidet kalkyler over 
merkostnaden ved å ta i bruk teknologien sammenliknet med dagens situasjon. Økte 
kostnader medfører at det blir mindre realvekst til øvrige formål.  
 
Driftskostnader 
Driftsutgifter er satt opp i samsvar med beregningene fra konseptfasen, og vil utgjøre ca 
18 mill. kroner pr. år sammenliknet med et nivå på ca. 600 undersøkelser/år i 2016.  
Driftskostnadene inkluderer også ca. 2.600 andre undersøkelser som inngår i dagens 
aktiviteter (se vedlegg 3). 
 

 
Tabell 2.  Forutsetninger for driftskostnader 

 
Kontantstrøm 
Analysene viser at tilbudet medfører en årlig merkostnad på ca 50 mill. kroner 
sammenliknet med dagens situasjon.  
 

 
 

DRIFTS- Alt 1 -PET senter Alt 0 - 400/600 pasienter

KOSTNADER 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2016

Personellkostnader 20 20 21 23 27 27 27 27 27 14 18

Vedlikehold, serviceavtale 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5 5 5 1 1

Andre driftskostnader (FDV) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 1 1

Produksjonskostnad 2,5 3,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 n/a n/a

Innkjøp FDG n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,2 7,8

Sum 34,4 35,4 37,4 41,4 45,4 45,4 45,9 45,9 45,9 21,2 27,8

2016-nivå 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8

Økt driftskostn. Vs 2016 6,6 7,6 9,6 13,6 17,6 17,6 18,1 18,1 18,1 1



 

 
Tabell 3. Endring inntekter/kostnader for PET p50 vs. p85 

  
Styret har tidligere besluttet å tilføre UNN 10 mill. kroner/år i kapitaltilskudd. Disse er 
ikke med i beregningene. 
 
Lønnsomhetsvurdering 
Det antas at behovet vokser til ca 2.475 undersøkelser pr. år i 2025, hvilket er ca 1.975 
undersøkelser ut over dagens kapasitet. De øvrige regioner har ikke ledig kapasitet. 
Eksterne tjenester er derfor alternativet. Vi har sammenliknet kostnader med kjøp av 
type ”halvkropp” (p.t. 28.000 kr/undersøkelse), og får en alternativ kostnad på 55,3 
mill. kroner/år. 
 
Sammenliknet med å kjøpe tjenesten fra ekstern leverandør, vil drift i egen regi være 
fordelaktig fra og med 2021 i p50-alternativet, og 2023 i p85-alternativet. Et scenario 
for 2025 vil se ut som tabell 4 nedenfor. 
 

 
Tabell 4. P50-kalkyle ”As Is” + kjøp av tjenester sammenlignet med å bygge PET-senter i Tromsø (se vedlegg 
for detaljer) 

 
Økonomiske konsekvenser pr. helseforetak er simulert (se vedlegg 3). 
 
Kuttiltak 
Kuttiltak har vært gjennomgått i prosjektet og vurdert i forhold til økonomisk effekt, 
kompenserende tiltak og effekt på driftsøkonomi og LCC4 vurderinger. Resultat av 
gjennomgang av dette i styringsgruppen er at ingen tiltak er vurdert som anbefalt. Disse 
vil likevel bli vurdert nærmere. 
 

                                                        
4 LCC: Livssykluskostnader 

År

P85 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Inntekter 18,0               18,3               20,5               23,5               25,6               27,6               28,0               28,1               28,2               28,2               28,2               

Lønnskostnader -20,0             -20,0             -20,0             -21,0             -23,0             -27,0             -27,0             -27,0             -27,0             -27,0             -27,0             

Vedl./serv.avtaler -3,5                -3,5                -3,5                -5,0                -5,0                -5,0                -5,0                -5,0                -5,0                -5,0                -5,0                

Andre driftskostn. -8,4                -8,4                -8,4                -8,4                -8,4                -8,4                -8,4                -8,4                -8,4                -8,4                -8,4                

Produksj.kostn -2,5                -3,5                -4,5                -5,0                -5,0                -5,0                -5,5                -5,5                -5,5                -5,5                -5,5                

Sum driftskostn ex. avskr. -34,4            -35,4           -36,4           -39,4           -41,4           -45,4           -45,9           -45,9           -45,9           -45,9           -45,9           

Avskrivinger P85 -17,0             -17,0             -18,9             -18,9             -18,9             -18,9             -18,9             -18,9             -18,9             -18,9             -15,5             

Driftsresultat -33,4             -34,1             -34,9             -34,9             -34,7             -36,7             -36,9             -36,7             -36,6             -36,6             -33,2             

Kapitalkostnader -20,5             -19,8             -19,2             -18,4             -17,6             -16,9             -16,1             -15,4             -14,6             -13,9             -13,1             

Netto resultateffekt -53,9             -53,9             -54,0             -53,3             -52,4             -53,6             -53,0             -52,1             -51,3             -50,5             -46,3             

Alternativ: Kjøp eksternt -23,5 -30,0 -36,4 -42,8 -49,3 -52,5 -54,1 -54,9 -55,3 -55,5 -55,6

Differanse -30,4        -24,0        -17,6        -10,4        -3,1           -1,1           1,1            2,8            4,1            5,1            9,3            

2

4

3

2025

Endring driftskostnader -18

Avskrivingskostnader -17

Kapitalkostnader -13

Alternativ: Kjøp 55

Fordeler vs. "As Is" 8

1

2

3

4



 

Finansiering 
Konseptrapportens prosjektramme for p50-2017 var 364 mill. kroner og for p85-2017 
407 mill. kroner. Forprosjektrapporten viser kostnader for p50 og p85 på henholdsvis 
473,1 mill. kroner og 516,3 mill. kroner, eksklusiv PET/CT nr. 2. Inklusiv PET/CT nr. 2 
er investeringskostnaden beregnet til 493,1 mill. kroner (p50) og 536,3 mill. kroner 
(p85). Universitetet i Tromsø har gitt en finansieringsramme på 13,5 mill. kroner til 
medfinansiering av preklinisk forskningsdel. Sykehusapotek Nord HFs andel av 
prosjektet er 10 mill. kroner. Finansieringsplan for PET-senteret vil dermed bli som 
følger (mill. kroner):  

PET-senter Tromsø P50-2017 P85-2017 
Vedtatt ramme i investeringsplanen 364,0 407,0 
Andel Universitetet i Tromsø 13,5 13,5 
Andel Sykehusapotek Nord 10,0 10,0 
Utvidelse av ramme investeringsplan 85,5 85,5 
Forprosjektets kostnadsberegning 473,0 516,0 
PET CT nr 2 20,0 20,0 
Forprosjekt inklusiv PET/CT nr. 2 493,0 536,0 

  Tabell 6. P50 vs. p85 i 2017 – inklusive ekstern finansiering 

 
Som følge av behov for utvidet ramme, anbefales det å søke Helse- og 
omsorgsdepartementet om lånefinansiering. 
 
Forhold som må bearbeides videre 
Nivå på ekstern kvalitetssikring må avtales med Helse- og omsorgsdepartementet i 
forbindelse med søknad om finansiering. 
 
Eventuell nedskriving av verdier i nåværende lokaler må gjennomgås, og 
flyttekostnader verifiseres. Investeringsnivå og driftskonsept må utfordres av ekstern 
part, og kuttlisten må bearbeides på nytt. 
 
Det må utarbeides avtaler med de øvrige helseforetak slik at en sikrer lik tilgang for 
hele regionens befolkning. Avtalene må inneholde priser og antatte volum slik at 
premisser for helseforetakenes bærekraftanalyser kan oppdateres.  
 
De kommersielle forhold mellom UNN og Sykehusapotek Nord HF, samt UNN og 
Universitetet i Tromsø må avtalefestes. 
 
Medbestemmelse 
Saken er forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i drøftingsmøte 26. og 27. 
november 2014. Protokoll og referat fra dette møtet vil følge som egne referatsaker i 
styremøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 10. desember 2014.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter - godkjenning av 
forprosjektrapport og tillatelse til byggestart ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 1. desember 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 



 

1. Partene er enige om at forprosjektrapporten Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø PET-senter gir et godt grunnlag for realisering av PET-senteret ved 
helseforetaket. 

 
2. Partene støtter adm. direktørs anbefaling om at forprosjektet Universitetssykehuset 

Nord-Norge Tromsø PET-senter med en arealramme på 4 212 m2 videreføres med en 
gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase, basert på forprosjektet, med 
sikte på at senteret kan tas i bruk til pasientrettet virksomhet i løpet av første kvartal 
2017. 

 
Brukermedvirkning 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – godkjenning av 
forprosjektrapport og tillatelse til byggestart ble behandlet i arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 10. desember 2014. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget er enig i at forprosjektrapporten 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø PET-senter gir et godt grunnlag for 
realisering av PET-senteret ved helseforetaket. 

 
2. RBU-AU er tilfreds med at Helse Nord arbeider med en konseptskisse for å kunne gjøre 

denne typen teknologi tilgjengelig for befolkningen i regionen. 
 

3. RBU-AU vil uttrykke bekymring for at denne investeringen og driften av PET-senteret 
vil kunne medføre konsekvenser for andre behandlingstilbud i regionen. 

 
Adm. direktørs vurdering 
PET vil i fremtiden legges inn som regional standard innen kreftdiagnostikk, og med 
stor sannsynlighet også til annen diagnostikk. Teknologien viser seg å gi en langt mer 
presis beskrivelse av tilstand, og gir klinikere et grunnlag for å utforme behandlingen 
med vesentlig mindre belastning for pasienten. Adm. direktør mener derfor at tilbudet 
må etableres i regionen. 
 
Beregninger viser at med dagens priser hos eksterne leverandører, vil det etter fire til 
seks driftsår være fordelaktig å bygge og drive tjenesten i egen regi. 
 
PET-tilbudet medfører en kostnadsøkning på inntil 50 mill kroner/år, og vil gi mindre 
rom for realvekst til andre formål. Adm. direktør ønsker at en parallelt med 
detaljprosjektering går igjennom planlagte driftskostnader og kuttliste for prosjektet 
for å sikre at prosjektet realiseres i et nøkternt konsept slik at merkostnaden i regionen 
reduseres. 
 
Økonomiske konsekvenser pr. helseforetak er estimert. Når endelige kostnader 
foreligger, vil disse estimatene bygges inn i forutsetningene for nye bærekraftsanalyser 
som går inn i planprosessen for 2016-2019.  
 
  



 

I arbeidet med forprosjektet er det avdekket mangler og svakheter i konseptrapporten. 
En har forbedret arealeffektivitet, sikret gode driftsforhold, effektiv pasientlogistikk og 
lagt til rette for forskning på internasjonalt nivå. Sykehusapotek Nord får effektive og 
tidsriktige arealer, og kompetanseenheten for medisinsk fysikk blir sikret arealer. 
 
Adm. direktør anbefaler at styret i Helse Nord RHF vedtar å søke Helse- og 
omsorgsdepartement om 70 % lånefinansiering.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at forprosjektrapporten Universitetssykehuset 

Nord-Norge Tromsø PET-senter med en arealramme på 4.212 m2 legges til grunn for 
den videre utredningen av prosjektet. 
 

2. Kostnadsrammen fastsettes til 536,3 mill. kroner (p85 inkl. prisstigning og 
byggelånsrenter). Styringsmålet for prosjektet settes til 493,1 mill. kroner (p50-
2017), og rammen for dette legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Rammen innebærer at prosjektet planlegges for oppstart med to scannere. 
 

3. Styret godkjenner at det søkes om inntil 70 % lånefinansiering i Helse- og 
omsorgsdepartementet til realisering av prosjektet. 
 

4. Styret ber adm. direktør påse at driftskostnadene for PET-senteret planlegges til et 
nøkternt nivå, og at det innen 30. mai 2015 er foretatt analyser av de økonomiske 
konsekvenser for regionen i sum og for det enkelte helseforetak. 
 

5. Styret ber adm. direktør om å få saken til endelig behandling, når ekstern 
kvalitetssikring og detaljprosjektering er gjennomført. 

 
 
Bodø, den 11. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Vedlegg 1 Styresak UNN HF PET-senter – forprosjekt 
 Vedlegg 2 UNN HF PET-senter Tromsø Forprosjektrapport 19 11 -14 
 Vedlegg 3 PET senter november 2014 Økonomiske vurderinger 
 Vedlegg 4 Referanse til tidligere saksbehandling og vedtak 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 17. desember 2014  

 
Utrykt vedlegg:  Protokoll fra styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF,  
 den 10. desember 2014 

http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-17-desember-2014-article104224-1079.html

