
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 

 

 

STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 

 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 10.12.2014 

Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen   Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen  
 

PET-senter - forprosjekt 
 

Innstilling til vedtak 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner fremlagte rapport 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø – PET-senter forprosjekt og anbefaler at 

prosjektet utvides til å inkludere to PET CT-skannere. 
 

2. Forprosjektrapporten oversendes til styret i Helse Nord RHF med anbefaling om endelig 
godkjenning, finansiering og gjennomføring av prosjektet.  
 

3. Styret anbefaler at brutto arealramme fastsettes til 4 212m2 og at kostnadsramme basert 
på 85 % sannsynlighet for overholdelse (P85) fastsettes til 487,1 mill kr (desember 2014) 

inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden beregnet til 29,2 mill 
kr kommer i tillegg. Samlet kostnadsramme (P85) anbefales dermed fastsatt til  
516,3 mill kr. Inkludert PET CT nummer to vil total ramme være 536,3 mill kr. 

 
 

4. Styret anbefaler bygget finansiert innenfor investeringsplanen for Helse Nord. Styret ber 
om at 10 mill kroner av ikke disponerte midler innenfor P50 rammen på nytt 
pasienthotell omfordeles til PET-prosjektet sammen med ubenyttet reserve til P85-

margin i samme prosjekt. Styret tar til etterretning at Universitetet i Tromsø Norges 
arktiske universitet har bevilget 13,5 mill kr til medfinansiering av preklinisk 

forskningsdel. Styret anbefaler at annet forskningsrelatert utstyr delfinansieres gjennom 
ubrukte forskningsmidler i Helse Nord RHF. 
 

5. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen avsluttes og uten opphold videreføres med 
gjennomføringsfase bestående av detaljplanlegging og bygging med ferdigstilling i første 

kvartal 2017. 
 

6. Styret anbefaler den foreslåtte entreprisemodellen. 

 
 

 

 
 



 

Sammendrag 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

PET-senter – godkjenning av idè- og konseptrapport, oppfølgning av styresak 70-2012 å 
gjennomføre forprosjektfaseplanlegging av et PET-senter ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) Tromsø. Forprosjektet er nå ferdig og målet med denne saken er å 

styrebehandle forprosjektrapporten.  
 

PET-senteret er et fellesprosjekt mellom UNN, Universitetet i Tromsø Norges arktiske 
universitet (UiT) og Sykehusapoteket Nord HF med UNN som byggherre. PET-undersøkelse 
inngår i pasientforløpene for stadig flere kreftsykdommer, og Kunnskapssenteret for 

helsetjenesten anbefaler at tilbudet etableres ved samtlige regionsykehus. UNN drifter i dag en 
midlertidig løsning med en PET CT-skanner i en container utenfor sykehuset og leveranse av 

legemidler (tracer) med fly fra Helsinki. Dette er ikke en bærekraftig løsning over tid. 
Forprosjektet beskriver derfor en permanent løsning av behovet for tilvirkning av radioaktive 
legemidler (tracere) og PET-undersøkelser ved UNN. Prosjektet inneholder i tillegg 

forskningsarealer for UiT, produksjonslokaler for Sykehusapoteket og lokaler til 
regionfunksjonen Kompetansesenter for diagnostisk fysikk. 

 
Forprosjektrapporten beskriver betydelige forbedringer i arealbruk, pasientlogistikk og 
arbeidsflyt sammenlignet med idé- og konseptfasen. Totalt bruttoareal er likevel økt fra  

3 701 m2 i forrige planfase til 4 212 m2 i forprosjektet. Dette skyldes hovedsakelig eksterne 
bestillinger fra UiT, Sykehusapoteket og Helse Nord RHF samt prosjektering av funksjonalitet 

for eksport av legemidler (tracer) til andre helseforetak i regionen.  
 

Total kostnadsramme er i 2014-kroner kalkulert til mellom 446 (P50) og 487 (P85) mill kr. 

Prisstigning fra desember 2014 til ferdigstilling i januar 2017 er beregnet til 27 mill kroner. 
Dette gir en total prosjektramme på 514 (P85) mill kr.  

 
Nullalternativet er å ikke bygge PET-senteret. Dette medfører betydelig kostnader på grunn av 
gradvis økende behov for å kjøpe undersøkelser utenfor regionen. De driftsøkonomiske 

beregningene viser at gjennomføring av prosjektet gir en kostnadsreduksjon på 26 mill per år 
når senteret er i full drift. Dette kan fremskyndes ved å øke antall skannere fra en til to slik at 

man unngår driftsstopp med tilhørende behov for kjøp av undersøkelser utenfor regionen i 
forbindelse med innflytting. 
 

Prosjektrapporten anbefaler en kompleks entreprisemodell og en fremdriftsplan som forutsetter 
sømløs overgang fra forprosjekt til gjennomføringsfase med detaljplanlegging og bygging. 

Fremdriftsplanen inneholder tidskritiske milepæler i uke 5 og 10 2015 og prosjektet anbefales 
derfor videreført uten opphold. 
 

Direktøren vurderer bygging av PET-senteret som en absolutt forutsetning for realisering av 
UNNs og Helse Nords strategier samt likeverdige tilbud til den nordnorske befolkningen. 

Direktøren mener at den foreslåtte løsningen gir et hensiktsmessig og kostnadseffektivt bygg. 
Gjennomføring av prosjektet gir lavere driftskostnader enn nullalternativet, og utvidelse fra en 
til to skannere bedrer økonomien ytterligere. Direktøren ber derfor om at styret godkjenner 

forprosjektrapporten med utvidelse til to skannere, og anbefaler at rapporten oversendes til 
Helse Nord RHF for endelig godkjenning, avklaring av finansiering og vedtak om oppstart av 

gjennomføringsfase. 
 



Bakgrunn 

Bakgrunnen for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) nå presenterer forprosjektet for 
PET-senteret, er det redegjort for i idé- og konseptfaserapporten. Denne ble godkjent i Helse 

Nord RHFs styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
godkjenning av idé – og konseptrapport, oppfølgning av styresak 70-2012. PET-senteret er et 
fellesprosjekt mellom Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT), 

Sykehusapoteket Nord HF (Sykehusapoteket) og UNN, der UNN er byggherre.  
 

Arbeid for permanente lokaler til PET-funksjoner startet ved planleggingen av A-fløya. Det ble, 
etter en utredning i 2011, foreslått å bygge et frittstående PET-senter som også ville kunne sikre 
produksjon av radioaktivt merkede legemidler (tracere) til bruk i PET-skanningen. I tillegg 

skulle det tilrettelegges for forskning innen fagfeltet. Rapporten for idé- og konseptfasen 
beskriver et utbyggingsalternativ med utgangspunktet i nøkterne økonomiske vurderinger som 

inneholder følgende: 
 

- PET avbildning 

- PET tilvirkning 

- Nukleærmedisin 

- Preklinisk forskning 

- Produksjonslokaler for sykehusapoteket 

- Kontorer for kompetansesenter for diagnostisk fysikk 
 

PET-avbildningsdelen av bygget vil kunne romme to PET-skannere, hvorav dagens eksisterende 
skanner er den ene. Skanner nr. 2 ligger ikke inne i investeringsplanen. Idé- og konseptfasen ble 
forankret i styresak Helse Nord RHF 18-2014 med 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. 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.  
 

 

Formål 

Denne styresaken har som formål å presentere et ferdig forprosjekt for PET-senter ved UNN, og 

å invitere styret til å anbefale overfor Helse Nord RHF at prosjektet videreføres til detalj- og 
byggefase. 

 

Saksutredning 

Forprosjektets hensikt har vært å planlegge byggets utforming og logistikk med fokus på et 

optimalisert areal i forhold til planlagte funksjoner. Dette arbeidet har vært gjennomført i 
henhold til krav i Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusbygg. Arbeidet har avdekket 

svakheter ved konseptfasearbeidet og forbedringspunkter i forhold til andre eksisterende anlegg 
i Norge. Modellen med et integrert forskningsareal er beholdt, og gir grunnlag for oppbygging 
av et internasjonalt forskningsmiljø av høy kvalitet. Produksjonsarealer for Sykehusapoteket er 

ivaretatt på en effektiv måte og gir apoteket arealer som tilfredsstiller dagens og morgendagens 
forskriftskrav til legemiddeltilvirkning.  

 
Kontorareal for Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (KDF), en regional funksjon, er også 
løst i bygget. Det er likevel pasientrettet virksomhet som har vært hovedfokus i arbeidet, og 

senteret fremstår som en effektiv og logisk oppbygget enhet der personellressurser kan 
optimeres i forhold til pasientflyt. I tillegg til det vanlige prosjekteringsarbeidet i et forprosjekt, 

er det også gjennomført et basisprosjekt for validering av drift. Validering er kritisk for 
igangsetting av drift, og basisprosjektet har også medført endringer i bygning for å sikre 
funksjoner.  

 
Behov 

Fremskrivinger av behovet for PET-undersøkelser er basert på Kunnskapssenterets analyser. 
Kunnskapssenteret har i sine anbefalinger 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 på grunn av bruk av PET i forhold til planlegging av behandling, samt nye 
indikasjoner ved sykdommer i sentralnervesystemet og hjerte-/ kar-systemet. For Helse Nord er 

det estimert et behov for opp mot 2 545 undersøkelser per år i 2020. PET-teknologien er under 
stadig utvikling og det forventes å komme nye indikasjoner som medfører større pasientvolum. 
PET-senteret slik det nå planlegges, vil kunne dekke behovet for undersøkelser, gitt en 

investering i én ekstra PET CT- eller MR-maskin. Prognoser utover 2020 foreligger ikke, men 
den generelle kreftforekomsten forventes å øke jevnt.  

 
Areal 
Totalt bruttoareal for prosjektet er 4 212 m2, nettoareal er 2 145m2. Det beskrevne bruttoarealet 

omfatter selve bygningsvolumet, eksklusiv kulvertforbindelse til A-fløy og bruforbindelse til 
Avdeling for komparativ medisin. Medvirkermøter og basisprosjekt har avdekket behov for 

justeringer av programmerte arealer. 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: 

 



Endringer – oppsummering 

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 

 
Kostnad 
Kostnadsbildet har endret seg fra idé- og konseptfasen. I tillegg til arealendring, har kostnader til 

videre prosjektering, utenomhusarbeider, detaljert prosjektering og kalkulasjon på 
entreprisekostnad blitt tatt med. Som følge av den økte kostnaden som fremkommer i 

forprosjektet, har vi valgt å gå mer detaljert til verks enn det som er vanlig i et forprosjekt, og 
gjennomført kalkyler på 3. og 4.-siffernivå i henhold til bygningstabellen. Dette gir redusert 
usikkerhet omkring beregningene. Nøkkeltall sammenliknet med idé- og konseptfasen samt 

lønns- og prisjustert (LP) konseptfase, er oppsummert i tabellen under. I påslagsfaktoren på 1,91 
ligger prosjektering, merverdiavgift, reserve og marginer. 

 

Prosjektkostnad P50 Konseptfase Konseptfase inkl LP Forprosjekt 

Areal netto m² 1 766 1 766 2 145 

Areal brutto m² 3 701 3 701 4 212 

Entreprisekostnad kr/m² brutto  40 530 42 848 47 191 

Entreprisekostnad   150 000 000 158 580 000 198 767 000 

Påslagsfaktor  1,80 1,80 1,91 

Huskostnad 270 000 000 285 444 000 378 783 000 

Brukerutstyr   47 000 000 51 506 000 67 500 000 

Prosjektkostnad  317 000 000 336 950 000 446 283 000 

Utvidet prosjekt PET CT nr 2 

  

20 000 000 

 

 
Usikkerhetsanalyse av prosjektet har konkludert med P50 (2014) på 446,3 mill kr. P85 (2014) 

på 487,1 mill kr. Prisstigning fra desember 2014 til januar 2017 er beregnet til 26,8 mill kr for 
P50-beregning eller 29,2 mill kr etter P85-beregning. 

 

Entreprisekostnader  
Entreprisekostnaden er særlig bestemt av hvilke funksjoner det bygges for, og det er stor 
forskjell i entreprisekostnad i et kontorbygg versus et sykehusbygg med kompliserte funksjoner.  

 
Utomhusarbeider 

Prosjektet inkluderer kostnader for alle utenomhusarbeider som er nødvendige for å kunne 
etablere PET-senteret. Inkludert er kostnader knyttet til grøntanlegg, atkomstforhold, veger, 
plasser, parkering, samt terrengbearbeiding for selve bygget. Kostnadene er inkludert i 

entreprisekostnaden. 
 

Brukerutstyr i kostnadsanslag 
Brukerutstyr 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 forsk ning 



og pasientvirksomhet. Forskningsandelen anslås til 15 til 25 mill kr avhengig av 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 Sykehusapoteket og UiT. 



 

Driftsutgifter 
Driftsutgifter er satt opp i samsvar med beregningene fra konseptfasen. 2014-tall er basert på 
dagens antall undersøkelser på ca. 400 per år: 

 
A) Dagens drift 2014 - med 400 pasienter 

B) 1 PET/CT - full drift med 1 600 pasienter i 2019 
C) 2 PET/CT - full drift med 2 480 pasienter i 2025 

 

 

Alle tall i mill kr 

 

 
Finansiering 
10 mill kr av ikke disponerte midler innenfor P50 rammen på nytt pasienthotell kan omfordeles 

til PET prosjektet sammen med ubenyttet reserve til P85 margin på samme prosjekt. UiT har gitt 
en finansieringsramme på 13,5 mill kr til medfinansiering av preklinisk forskningsdel. 

Sykehusapoteket bidrar med 10 mill kr i investeringsmidler til nye produksjonslokaler for 
legemidler. Etter dialog med Helse Nord RHF anbefales det at syklotron, FDG-lab og annet 
forskningsrelatert utstyr delfinansieres gjennom ubrukte forskningsmidler i regionen. Utover 

denne finansieringen vil UNN selge eiendommer på Kårbøjordet i Harstad og Åsgårdmarka i 
Tromsø i løpet av 2016. Dette vil styrke UNNs likviditet og bærekraft utover det som ligger til 

grunn for analysene som presenteres i styresak 108/2014 Virksomhetsplan 2015. 
 

Bærekraft  

UNN sin oppdaterte bærekraftsanalyse viser et omstillingsbehov på 57 mill kr i forbindelse med 
bygging og drift av PET-senteret: 
 
Bærekraftanalyse -PET senter p85 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kapitaltilskudd RHF 10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      10,0      

Inntekter 4,4        7,1        10,8      13,5      16,1      16,5      16,7      16,7      16,8      

Lønnskostnader 20 20 21 23 27 27 27 27 27

Andre driftskostnader 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Driftskostnader bygg 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Produksjonskostnad 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5

Avskrivninger 18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      

Rente egen likviditet 6,5        19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      19,5      

Netto kostnader 6,5        19,5      39,5      56,2      54,5      55,8      57,3      56,9      57,2      57,1      57,0       
 
 

Vurdering av samlede driftskostnader 
Nullalternativet er å ikke bygge PET-senteret, men fortsette med dagens løsning samt jevnt 

økende kjøp av undersøkelser utenfor regionen. Beregningene fremstilt i figuren under viser at 
investering i et eget PET-senter med en skanner gir lavere årlige kostnader enn nullalternativet 
fra 2021 (heltrukket grønn linje).  

 

 

 2014 (400 pasienter) Forprosjekt 

 

1 PET/CT 1 PET/CT 2 PET/CT 

Personalkostnader  14 21 27 
Varekostnader 5,2 4,5 5,5 

Service og vedlikehold  1,0 3,5 5,0 
Andre indirekte kostnader 
(10 %) 1,0 8,4 8,4 

Sum driftskostnader 21,2 37,4 45,9 



Det mulig å oppnå lavere kostnader enn i nullalternativet tidligere. Gjennomføringsstrategien 

som foreslås i denne saken bygger på den godkjente investeringsplanens forutsetning om en 
PET-skanner. Dette medfører om lag tre måneders driftsstans i forbindelse med flytting av 

dagens skanner. Investering i en skanner nr. 2 som monteres og er klar ved oppstart av senteret, 
sikrer god kapasitet i hele perioden, og kjøp av eksterne undersøkelser kan dermed unngås. Den 
ekstra investeringskostnaden er estimert til 20 mill kr. Denne tilleggsinvesteringen resulterer i 

lavere kostnader enn nullalternativet allerede fra andre driftsår (stiplet grønn linje).  
 

Ved eventuell utsettelse av byggeprosjektet vil totalkostnadene ved behandling øke for 
helseregionen på grunn av kostnader ved kjøp av undersøkelser (sort linje).  

 
 

 
 

Kuttiltak 
Kuttiltak har vært gjennomgått i prosjektet og vurdert i forhold til økonomisk effekt, 
kompenserende tiltak og effekt på driftsøkonomi og livtidskostnadsvurderinger (LCC). 

Gjennomgang av dette i styringsgruppen har ført til at alle foreslåtte tiltak har vært vurdert som 
ikke gjennomførbare eller ikke anbefalt. Ingen tiltak er vurdert som anbefalt.  

 
Det eneste kuttiltaket som kunne gi en substansiell endring av prosjektkostnaden er å kutte hele 
7. etasje. I denne løsningen er de direkte pasientrettede funksjonene fortsatt ivaretatt, men alt 

areal til forskningssamarbeid med UiT samt de nødvendige arealene til Sykehusapoteket og 
Kompetansesenter for diagnostisk fysikk utgår.  

 
Videre arbeid 
Det er valgt en gjennomføringsmodell/entrepriseform basert på vurderinger av risiko og 

kompetanse. De forskjellige gjennomføringsmodellene er sammenfattet av Standard Norge som 
utgir Juridiske standarder for bygg- og anlegg der nasjonale kontraktsforslag til hver 

entrepriseform er beskrevet. Valgt modell tar hensyn til byggets kompleksitet med tilhørende 
myndighetskrav (strålevern, smittevern osv.) og vil sikre en riktig gjennomføring for å oppnå 
byggets funksjoner.  

 
Anbefalt modell er en kombinasjon av direkte utførelsesentrepriser NS 8405, for arbeider uten 

spesiell vanskelighetsgrad, og NS 8505 entrepriser med målpriser som går over i NS 8407 10 
uker før oppstart av innvendige arbeider. Rådgivere arbeider i en NS 8401 frem til transport hos 
entreprenør. Modellen har til hensikt å begrense/minimalisere risikoen i prosjektet. PET-senteret 

er et meget avansert bygg med utfordrende funksjoner som krever utførende firma med høy 
kompetanse.  



 

Mange rådgivere og utførende kjenner til enkeltelementer innen de enkelte fagområdene, men få 
har gjennomført samtlige elementer (radioaktivitet, smittevern, luft/trykkbarrierer etc). Vi 

reduserer derfor risiko med: 

- Å skille entrepriser med hensyn på kompleksitet 

- Tidlig kontrahering av leverandør for spesielle tekniske anlegg for å sikre deres 

kompetanse/delaktighet under detaljprosjekteringsfasen  

- Tidlig valg av entreprenører for videre samhandling – tilfører opplysninger om valg av 

utstyr som gjør prosjekteringen korrekt, bidrar med utførelseskompetanse og vurdering 
av byggbarhet 

- Opplæring av utførende før bygging 

- Overføring av prosjekterende til utførende før oppstart bygging – sikrer kompetanse i 
hele byggeprosjektet 

- Alle aktører får et «eierskap» i prosessen 
 

Kort oppsummert: 

- Samhandling 0 – tiden før entreprenører velges og PG utarbeider tilbudsunderlag for 

kontrahering av entreprenør 

- Samhandling 1 – entreprenører kontraheres. Prosjektet bearbeides med valg av riktig 
utstyr og omforente løsninger og ender opp i en Målpris 1 

- Samhandling 2 – Detaljprosjektering foregår videre i samhandling med entreprenører. 
Kontroll av beregninger; trykkfall, transmisjon, lyd, lys, energi oa. Rådgivere 

tiltransporteres ca. 10 uker før oppstart i første kontrollområde. Målpris 2 danner 
grunnlag for kontrakten. Målet er uttak av mengder fra prosjektert underlag.  

- Samhandling 3 – Produksjon, idriftsettelse og overlevering 

- Avslutningsfase/drift – overlevering klar til klinisk drift 
 

En fremdriftsplan basert på denne modellen, der anbud på graveentreprise legges ut i markedet i 
uke 5 i 2015, ender opp med overlevert bygg i uke 8 i 2017. De første kritiske innkjøp som skal 

gjennomføres er graveentreprenør i uke 5 og innkjøp av syklotron i uke 10. Fremdriftsplanen 
hviler også på sømløs overgang til detaljplanlegging og bygging. En utsettelse på beslutning om 
bygging vil gi behov for fornyet kontrahering av prosjekteringsgruppe, tid til å sette seg inn i 

prosjektet og opplæring. Realistisk oppstart ved utsatt beslutning til februar er august 2015.  
 

Medvirkning 

Følgende interne ressurser har blitt brukt i prosjektet: 
Per-Magnar Halvorsen, prosjektleder UNN, Guri Albrigtsen, medvirkerkoordinator/ klinisk  

rådgiver UNN, Marita Sørensen, prosjektsekretær UNN, Ole Nupen, assisterende prosjektleder  
Hospitalitet. I tillegg har ressurspersoner i UNN, Sykehusapoteket og UiT deltatt i 

medvirkergruppen. Verneombud har vært involvert lokalt og tillitsvalgt fra konsernnivå i Helse 
Nord er representert i styringsgruppen. 
 

Medvirkergruppen har bestått av: 
Isotopproduksjon: Torbjørn Fredenfeldt, Thuy Lu, Kristian Forsberg, Camilla H. Bjørnstad, Ole 

Kristian Hjelstuen, Ursula Søndergård 
Legemiddeltilvirkning: Torbjørn Fredenfeldt, Thuy Lu, Kristian Forsberg, Camilla H. Bjørnstad, 
Ole Kristian Hjelstuen, Ursula Søndergård 

Farmasøytisk Kjemisk Forskning: Torbjørn Fredenfeldt, Thuy Lu, Kristian Forsberg, Camilla H. 
Bjørnstad, Ole Kristian Hjelstuen, Ursula Søndergård  

AKM: Samuel Kuttner, Siri Knudsen, Ole Kristian Hjelstuen 



Nukleærmedisinsk avbildning: Torbjørn Fredenfeldt, Thuy Lu 

PET avbildning: Torbjørn Fredenfeldt, Thuy Lu 
Sykehusapoteket Nord HF: Kristian Forsberg, Camilla H. Bjørnstad 

 
Saken ble forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i 
drøftingsmøter 26.11.2014. Protokoll og referat fra møtene vil bli behandlet som egne 

referatsaker i styremøtet 10.12.2014. Samtlige møter ga sin tilslutning til konklusjonene i saken.  
 

Vurdering 

Realisering av et PET-senter vurderes å være nødvendig for videreføring av UNNs funksjon 
som regionsykehus og regionalt kreftsenter, og dermed en absolutt forutsetning for 

gjennomføring av sykehuset overordnede strategi samt satsingen på avansert diagnostikk og 
kreftbehandling som er foreslått i strategisk utviklingsplan. Det er i tillegg usikkerhet rundt 

fremtidig kapasitet i resten av landet, og senteret vurderes derfor som nødvendig for å sikre 
likeverdige tilbud til den nordnorske befolkningen.  
 

Forprosjektet har avdekket svakheter i idé- og konseptrapporten og forbedret arealeffektivitet, 
driftsforhold og pasientlogistikk. Det er også lagt til rette for forskning på internasjonalt nivå. 

Sykehusapoteket og Kompetansesenter for medisinsk fysikk får arealer som løser kritiske 
plassbehov og forskriftskrav. Kostnadsberegningene i idé- og konseptfasen var basert på svært 
usikre anslag utført før det første PET-senteret ved et norsk helseforetak var ferdigstilt i Helse 

Bergen HF, og det er derfor ikke overraskende at kostnadsbildet har endret seg. Direktøren 
mener at den foreslåtte løsningen gir et hensiktsmessig og kostnadseffektivt bygg.  

 
Det er nytt at bygget nå tilrettelegges for salg av radioaktivt merkede legemidler (tracere) til 
andre helseforetak. Dette forventes å styrke samarbeidet i Helse Nord siden regional kreftplan 

forutsetter etablering av PET-skanner ved Nordlandssykehuset HF. Eventuelt salg av legemidler 
krever imidlertid en formell prosess etter reglene for offentlige anskaffelser, og kan ikke avtales 

direkte mellom foretakene.  
 
Nullalternativet er å ikke bygge et PET-senteret. Dette medfører at et økende antall pasienter må 

sendes ut av regionen for undersøkelse. De økonomiske beregningene viser at dette vil bli 
kostbart. Sammenlignet med nullalternativet gir derfor investeringen en reduksjon av 

driftskostnadene på 26 mill kr årlig når senteret er i full drift. Dette kan fremskyndes med ved å 
øke antall skannere fra en til to, og direktøren anbefaler derfor at investeringsrammen utvides til 
å inkludere to skannere. 

 
Finansieringen er krevende og medfører omstillingsbehov. Direktøren anbefaler at det 

forventede overskuddet i pasienthotell-prosjektet overføres til PET-senteret, og at Helse Nord 
RHF tilfører midler fra investeringsplanens P85-ramme. Fremtidige tomtesalg vil styrke UNNs 
likviditet og bedre bærekraften. Direktøren ber i tillegg Helse Nord RHF vurdere om det kan 

søkes lånefinansiering for et samlet prosjekt med to skannere.  
 

Det vurderes som svært å fatte vedtak om å gå videre til gjennomføringsfase uten opphold fordi 
prosjektorganisasjonen risikerer tap av uunnværlig kompetanse hvis det oppstår stopp i arbeidet. 
Det foreligger videre tidskritiske milepæler i uke 5 og 10 2015, og overskridelse av disse vil 

forsinke ferdigstillingen med minst seks måneder, med betydelig gjestepasientutgifter som 
konsekvens. Direktøren anbefaler derfor at prosjektet sømløst bringes over i gjennomføringsfase 

uten opphold. 
 



Konklusjon 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner forprosjektrapporten slik den foreligger 
med forslag til arealer, finansiering og gjennomføringsplan, og at prosjektet utvides til å 

innbefatte innkjøp av en PET CT-skanner nr. 2 slik at senteret kan utnyttes med maksimal 
kapasitet fra oppstart.  Denne ekstrainvesteringen medfører en økning av investeringsrammen på 
20 mill kr (P85) utover forprosjektrapportens ramme.  

 
 

 
Tromsø, 28.11.2014 
 

 
Tor Ingebrigtsen (s.) 

administrerende direktør 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Vedlegg: Forprosjektrapport PET-senter UNN 


