
 

Vedlegg 4 
 

Referanse til tidligere saksbehandling og vedtak 
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.   
 
Styret fattet følgende vedtak i sak 18-2014 om forprosjekt: 
 
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.  

 
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal behandle sak om 
forprosjekt for PET-senteret i sitt møte 10. desember. Utkast til styresak fremgår av 
vedlegg 1 og forslag til vedtak er som følger: 
 
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. 
 
 
 


