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SAMMENDRAG  

Terramar, Oslo Economics, Hospitalitet og Norconsult har i samarbeid gjennomført kvalitetssikring av 
forprosjekt for nytt PET-senter for Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). 

Om prosjektet 

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 beskriver en permanent løsning for å dekke behovet for tilvirkning av radioaktive legemidler 
(tracere) og PET-undersøkelser ved UNN. Prosjektet inneholder i tillegg forskningsarealer for Universitetet i 
Tromsø (UiT), produksjonslokaler for Sykehusapoteket og lokaler til regionfunksjonen Kompetansesenter 
for diagnostisk fysikk. PET-senteret er dermed et fellesprosjekt mellom UNN, Universitetet i Tromsø (UiT) 
og Sykehusapoteket Nord HF med UNN som byggherre.  

Om kvalitetssikringsoppdraget 

Kvalitetssikring av konseptvalg (KSK) ble vedtatt innført gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2010-2011). 
Formålet med KSK er å kvalitetssikre investeringer i de regionale helseforetakene på en tilsvarende måte 
som i den statlige KS1-ordningen. KSK skal i utgangspunktet gjennomføres på grunnlag av 
konseptrapporten, og det er ikke påkrevet å gjennomføre KSK for prosjekter med forventet prosjektkostnad 
på mindre enn 500 MNOK. Konseptrapporten for PET-senteret viste en investeringskostnad som lå under 
500 millioner kroner, og det var derfor ikke påkrevet å gjennomføre KSK. I forbindelse med utarbeidelse av 
forprosjektet ble det imidlertid gjort flere endringer i som blant annet medførte at kostnadene økte. Det 
ble derfor besluttet å gjennomføre en kvalitetssikring, men da på forprosjektet. 

Kvalitetssikringen som er gjennomført for dette prosjektet skiller seg dermed noe i forhold til hva som er 
vanlig i en KSK. Vi har begrenset oss til kun å se på alternativet som er utredet i forprosjektet. Videre har vi i 
kvalitetssikringen særlig vektlagt de utredninger som i henhold til veilederen skal gjennomføres i 
forprosjektfasen. Vår kvalitetssikring har dermed først og fremst knyttet seg til å vurdere:  

- Om prosjektet er godt forankret i virksomhetsstrategier og behov 
- Om prosjektet er utformet på en hensiktsmessig måte 
- Om kostnader og økonomisk bæreevne er velfundert og godt dokumentert 
- Om organisering og fremdrift er planlagt på en hensiktsmessig måte og gir et godt grunnlag for 

den videre prosessen 

Prosjektets forankring i virksomhetsstrategier og behov 

Etablering av PET-tilbud i Nord-Norge har vært forankret gjennom planprosesser og flere styresaker i UNN 
og Helse Nord RHF. Universitet i Tromsø har også deltatt i utformingen av prosjektet og det er inngått 
avtaler om samarbeid og finansiering. Det er avtalt at produksjonslokaler for sykehusapoteket skal inn i 
bygget, og det er oppgitt at Sykehusapoteket vil kunne bidra med inntil 10 mill kr.  

Behovet for PET-senteret og funksjonene det skal inneholde synes i all hovedsak å være godt dokumentert. 
Behovet for PET tilvirkning og avbildning er belyst i flere rapporter og styresaker hvor det viktigste 
grunnlaget er gitt i: 

- Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten: Estimering av behovet for PET/CT i 
2020, november 2009  



Kvalitetssikring av forprosjektfasen – Tromsø PET-senter 

Terramar, Oslo Economics, Hospitalitet, Norconsult Side 6 av 58 21 . april 2015 

- Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenester (Positronemisjonstomografi (PET) i 
behandling og oppfølgning av kreft) våren 2012  

Behovet for PET-senteret i et forskningsperspektiv er også godt beskrevet og synes velbegrunnet med 
hensyn til både å legge til rette for avansert forskning og samordning av forskningsressurser. Tilsvarende 
synes behovet fra sykehusapotekets perspektiv veldokumentert både ut fra fornyelsesbehov, 
kapasitetsbehov samt synergieffekter i forbindelse med legemiddeltilvirkning for PET-senteret. 

Dokumentasjonen knyttet til det fremtidige behovet for nukleærmedisinske undersøkelser kunne med 
fordel vært noe mer utfyllende. Den oppleves som noe knapp sammenlignet med tilsvarende 
utredningsprosesser for PET ved andre sykehus. Det ville styrket beslutningsgrunnlaget om vurderinger 
rundt fremtidig teknologisk utvikling og muligheter for eventuell substituering mellom nukleærmedisinske 
undersøkelser og undersøkelser basert på PET-teknologi var beskrevet.  

Prosjektets utforming og løsninger 

I all hovedsak er det gjort et godt og omfattende arbeid i forbindelse med utformingen av prosjektet. Det er 
lagt ned mye arbeid i programmeringen, og denne virker gjennomtenkt med gjennomgående god kvalitet. 
Vi reiser imidlertid spørsmål ved om det overinvesteres i lab-arealer i plan 05, noe som anbefales 
etterprøvet. Det virker også som om andre funksjonsarealer er økt som en følge av at bygget ble forstørret i 
plan 05.  

Programmeringen av brukerutstyr og budsjettpriser som er benyttet virker i all hovedsak å være 
gjennomarbeidet. Det synes imidlertid å være en overkapasitet av hotceller, spesielt for FoU-delen. I 
utstyrsprogrammene er det planlagt at UNN kjøper to hotceller til FDG og to til FoU med prioritet 1, og UiT 
skal anskaffe to hotceller til forskningsformål. Doble sett med hotceller gir mulighet til å drifte uten 
vesentlige opphold i produksjonen, men for forskningsformål synes to slike doble sett med hotceller å være 
en unødig stor investering.  

Det tekniske programmet bærer noe preg av at det i utgangspunktet er helt generelt utarbeidet for 
sykehusfunksjoner, og da spesielt for et opprinnelig prosjekt i A-fløyen. De fleste romtypene som er listet 
opp med krav for inneklimaparametre etc., er likevel relevante for PET-senteret. Overordnet mener vi det 
tekniske programmet er et tilstrekkelig arbeidsunderlag for prosjektet, men at krav til temperaturer og 
relativ fuktighet, samt beregningsmessige uteklimaparametre, bør vurderes opp mot de strenge kravene fra 
produksjonsfasilitetene. Krav fra Statens Strålevern til utslipp av spesialavtrekk med strålefare bør også 
innarbeides i det tekniske programmet. 

Basisprosjektet for produksjon av PET-farmaka synes ikke å inkludere alle arealene som er vist i 
forprosjektet, men de vedlagte basisprosjektene virker ellers å gi et godt underlag for videre validering og 
prosjektering, og er detaljert i beskrivelse av gjeldende krav til utførelser og dokumentasjon. Omfang og 
krav til FDG-produksjonen bør imidlertid avstemmes med Forprosjektet og RFP. 

For de bygningsmessige løsninger er det noe inkonsistens i informasjonen som ligger i de ulike 
dokumentene.  Spesielt er det avvik mellom Teknisk program, Basisprosjektene, RFP og 
forprosjektrapporten.  Dette er uheldig og det bør gjennomføres en synkronisering. De tekniske løsningene 
i bygget virker robuste både i kapasitet og i kvalitet. Løsningene for plassering og kontroll av utslipp fra 
spesialavtrekkene fra FDG-produksjonen og FoU-virksomheten er imidlertid ikke håndtert spesielt i 
forprosjektet. Disse løsningene bør undersøkes nærmere ved f. eks. CFD-simulering av spredningen fra 
avtrekkene i forhold til plassering av luftinntak både på PET-senteret, og for sykehuset for øvrig. Det bør 
gjøres en vurdering av risiko for innblanding av radioaktive komponenter i inntaksluften for eventuelt 
nærliggende luftinntak ved de mest fremtredende vindretningene som finnes i området. 
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Økonomiske analyser 

Forprosjektet angir en forventet investeringskostnad (P50) på 446 mill. kr. og en øvre prosjektramme 
inkludert usikkerhetsavsetning (P85) på 536 mill. kr. Slik kostnadene nå er presentert og gitt måten 
usikkerhetsanalysen er utført på, er det vanskelig å gi en kvalifisert vurdering av kostnadsrammen. Det 
kunne med fordel vært et kapittel i forprosjektet som tydelig redegjør for hva som er inkludert i de ulike 
postene i bygningsdelstabellen. Mangelfulle beskrivelser av kostnadselementene og endringer over tid 
skaper en usikkerhet rundt hvordan man kommer frem til de ulike tallene i kalkylen. Dette gjelder både de 
ulike kostnadsanslagene, samt de reserver og marginer som presenteres i usikkerhetsanalysen og i de siste 
mottatte underlag.  

I arbeidet med forprosjektet er det tidligere utarbeidet en økonomisk usikkerhetsanalyse. I etterkant er 
prosjektet omarbeidet og kostnadskalkylen redusert. Usikkerhetsanalysen er oppdatert basert på 
forholdstall, men metodikken som er benyttet medfører at usikkerhetsspennet og dermed forventet 
prosjektkostnad kan bli feil. Det er også satt uvanlig lavt usikkerhetsspenn på rigg og på 
entreprenørmarkedet som bidrar til å etablere et lavt standardavvik for samlet kostnad. Det anbefales at 
det gjennomføres en ny usikkerhetsanalyse før endelig prosjektramme vedtas. 

På overordnet nivå er det til dels store avvik mellom driftsøkonomiske beregninger i ulike dokumenter. 
Mangelfulle og/eller vanskelig tilgjengelige forklaringer, gjør det utfordrende å vurdere hvorvidt den 
anbefalte driftsmodellen er den beste, og om de økonomiske beregningene knyttet til denne er de riktige. 

Det synes også uvanlig å planlegge for at dyrt medisinsk utstyr skal stå ubrukt i flere år. Etter vår vurdering 
burde det derfor vært vurdert nærmere hvorvidt man kan utsette investeringen i PET/CT nummer 2 og 
håndtere overgangsfasen til nytt bygg gjennom økt kjøp fra private tilbydere. Alternativt om det finnes 
bruksområder for utstyret som kan generere inntekter. 

Vi har fått oppgitt at Økonomi- og analysesenteret ved UNN arbeider med en oppdatering av den 
driftsøkonomiske analysen. Denne bør ferdigstilles før eventuelle vedtak, og vi anbefaler at den utformes i 
tråd med rammeverket angitt i veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av 
investeringsprosjekter i helsebygg.1 

Enkelte av intervjuobjektene har også oppgitt at det vil kunne bli utfordrende å skaffe kompetent personell 
for å drifte PET-senteret. Dette vil i så fall gjøre driftsmodellen sårbar. 

Vi anbefaler at det i forbindelse med Helse Nords bestilling av økonomiske bærekraftsanalyser eller så snart 
en ny usikkerhetsanalyse foreligger gjennomføres en bærekraftsanalyse i tråd med veileder for beregning 
av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg «Sykehusprosjekters økonomiske 
bæreevne». Tilsvarende anbefaler vi at også finansieringsplan utarbeides etter malen i denne veilederen. 

Valg av entreprisemodell 

Det er oppgitt å være valgt entreprisemodell NS 8407 Totalentreprise hvor det inkluderes en samspillfase 
etter inngått kontrakt. Funksjonsansvar og masseansvar vil bli overført totalentreprenør (TE). Det vil bli 
inngått kontrakt med TE før oppstart av samspillsfase med kontraktspris. Under samspillsfase vil det bli 
gjort endringer og avklaringer med sikte på å sikre gjennomførbarhet, kvalitet, fremdrift samt 
risikoreduserende tiltak med hensyn på funksjoner, masser og utstyr mv. slik at man etter gjennomført 
samspillsfase vil ha endelig kontraktspris. 

I utgangspunktet er samhandlingsmodellen en god måte å finne de beste og mest kostnadseffektive 
løsningene for avanserte prosjekter med tunge grensesnitt mot teknisk komplisert utstyr. For dette 

                                                           
1 Tilgjengelig på sykehusplan.no 
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prosjektet er det valgt å gjennomføre forprosjekt og en del av detaljprosjekteringen før inngåelse av 
samspillskontraktene, som skal resultere i totalentrepriser. Det er normalt å inngå samspillskontrakter før 
forprosjekt gjennomføres.  Det at man har kommet så langt i prosjekteringen resulterer i en lavere gevinst 
av samspillsmodellen da noe av kreativiteten og spillerommet til entreprenørene er låst i krav stilt i de 
allerede utarbeidede dokumentene.  Det fremstår også som noe komplekst å gjennomføre et prosjekt med 
flere samspillsentrepriser etter at forprosjekt er ferdig og etter at detaljprosjekteringen har startet. Det 
kunne med fordel i større grad vært drøftet hvorvidt samspillmodellen er egnet for et prosjekt som er 
kommet for så vidt langt som dette prosjektet. Man vil også kunne gjennomføre prosjektet med 
totalentrepriser uten samhandlingselementet. Dette kan potensielt gi større sikkerhet for kostnadsbildet på 
et tidligere stadium i prosjektet. På den annen side er det fordeler knyttet til at samspillsfasen kan benyttes 
til å avklare behov mht byggetekniske detaljer (innhold, detaljeringsgrad og omfang) som ellers 
ansvarsmessig ville ligge kun til entreprenør eller byggherre ved gjennomføring på tradisjonelle kontrakter. 

Organisering og plan for gjennomføring 

Organisasjonen synes å ha stor kunnskap om sykehuset og om sykehusbygging generelt. Dette gjelder både 
ansatte ved UNN og tilknyttede rådgivere. I kvalitetssikringsprosessen er det imidlertid avdekket 
manglende konsistens mellom de ulike dokumentene og det gis ulike beskrivelser av tekniske og 
organisatoriske løsninger i møte med fagpersoner. Det er naturlig at man som del av modningen av et 
prosjekt endrer løsninger. Det er viktig at gjeldende løsninger er dokumentert i prosjektdatabasen og at 
flere enn prosjektleder har god kunnskap om totaliteten. Prosjektet vil kunne være sårbart ved sykdom 
eller uforutsette hendelse som gir behov for utskiftninger i prosjektorganisasjonen. Vi anbefaler derfor at 
det etableres rutiner for fortløpende dokumentasjon og formidling av ny kunnskap og endringer i 
prosjektet. 

Det er noe uklart om Utbyggingssjef er å betrakte som en del av styringsgruppen eller om dette er en rolle 
mellom prosjektleder og styringsgruppe.  Hvis det siste er tilfelle kan det være nødvendig med en 
tydeliggjøring av roller, ansvar og myndighet både knyttet til ulike beslutninger og eventuell bruk av 
prosjektets reserver og marginer. 

Det er utarbeidet en fremdriftsplan for gjennomføringen.  Denne er ikke gjennomgått i detalj, men det er 
en planlagt oppstart med kontraheringer før endelig vedtak er fattet.  Videre er det lagt opp til ferdigstilling 
seks måneder før planlagt innflytting. Vi antar disse seks månedene går med til tre + tre måneder validering 
uten at det fremkommer av dokumentene.  Det er i så fall en god tid for validering av prosessene. 

Ett års byggetid med samhandling inkludert i denne tiden fremstår som ambisiøst.  Det anbefales at det 
gjennomføres en usikkerhetsanalyse av fremdriften så tidlig som mulig dersom ferdigstillelsesdato er 
kritisk. 

Samlet anbefaling 

Inntrykket fra kvalitetssikringen er at det i all hovedsak er gjort et godt og omfattende arbeid med 
forprosjektet. Prosjektet er godt forankret i virksomhetsstrategier og det synes å være et veldokumentert 
behov for prosjektet. 

Vi finner likevel grunn til å stille spørsmål ved om det er mulig å realisere prosjektet innenfor noe mindre 
arealer, og med redusert investering i lab-arealer i plan 05. Et alternativ kan være å vurdere om noen 
teknisk krevende laboratoriearealer kan stå uinnredet inntil videre. Programmeringen av brukerutstyr 
virker i all hovedsak fornuftig, men det synes imidlertid å være en overkapasitet av hotceller, spesielt for 
FoU-delen. Tilsvarende synes det kostbart å tilrettelegge for eksport uten et dokumentert behov. Vi 
anbefaler at investeringsomfanget i denne fasen blir nærmere vurdert.  

Vi anbefaler videre at de mangler vi peker på i denne kvalitetssikringsrapporten gjennomgås og følges opp 
med tiltak frem til beslutningstidspunktet. Vi anbefaler særlig at det gjennomføres en ny usikkerhetsanalyse 
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for å sikre at tiltaksrammen og fremdriftsplanen er realistiske. De øvrige utestående økonomiske analysene 
bør også sluttføres før beslutning om tiltaket fattes.  
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1. OM KVALITETSSIKRINGSOPPDRAGET  

 Om prosjektet 

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. 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 beskriver 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. PET-senteret 
er dermed et fellesprosjekt mellom UNN, Universitetet i Tromsø Norges (UiT) og Sykehusapoteket Nord HF 
med UNN som byggherre.  

PET står for positronemisjonstomografi og er en teknologi som baserer seg på at radioaktive isotoper som 
injiseres i en organisme, kan avbildes ved hjelp av bildedannende utstyr. PET-undersøkelse inngår i 
pasientforløpene for stadig flere kreftsykdommer, og Kunnskapssenteret for helsetjenesten anbefaler at 
tilbudet etableres ved samtlige regionsykehus. 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-karsystemet.  

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 vurdert å ikke være en bærekraftig løsning 
over tid.  

 Omfang av kvalitetssikringen  

Kvalitetssikring av konseptvalg (KSK) ble vedtatt innført gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2010-2011). 
Formålet med KSK var å kvalitetssikre investeringer i de regionale helseforetakene på en tilsvarende måte 
som i den statlige KS1-ordningen. 

Det er utviklet en veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, sist revidert i 2011 
(Helsedirektoratet IS-1369). Denne veilederen ligger til grunn for tidligfaseplanleggingen, og dermed også 
for kvalitetssikringen. Veilederen definerer KSK slik: Kvalitetssikring konseptvalg (KSK) er en uavhengig 
aktivitet som utføres med eksterne ressurser og skjer på grunnlag av konseptrapporten. Det er ikke 
påkrevet å gjennomføre KSK for prosjekter med forventet prosjektkostnad på mindre enn 500 MNOK. 

KSK skal gjennomføres i henhold til «Kravspesifikasjon for rammeavtale for levering av ekstern 
kvalitetssikring av konseptvalg ved større investeringsprosjekt i spesialisthelsetjenesten i Norge». Denne 
kravspesifikasjonen (vedlegg 5 i veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter) inneholder konkrete 
og detaljerte krav til hva som skal inngå i kvalitetssikringen. Overordnet er oppgaven å sikre at de 
utredninger som er gjennomført i konseptfasen på en tilfredsstillende måte har ivaretatt overordnede krav 
(målhierarki, bredde i utredninger av alternativ, riktige prioriteringer og økonomisk bæreevne), men også 
spesifikke krav til metode og innhold i utredninger og analyser knyttet til gevinstrealisering, struktur og 
sammenheng i tjenestetilbudet. I tillegg skal det vurderes om forholdet til samhandlingsreformen, 
beregning av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov, omstilling og effektivisering, miljøhensyn, 
pasientsikkerhet og befolkningens krav til tjenesten er behandlet på en tilfredsstillende måte. I figuren 
nedenfor har vi vist hovedelementer i et samlet prosjektforløp samt kvalitetssikringens plassering. 
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Figur 1-1: Hovedelementer i et samlet prosjektforløp 

 

Konseptrapporten viste i utgangspunktet en investeringskostnad som lå under terskelverdien på 500 
millioner kroner, og det var derfor ikke påkrevet å gjennomføre KSK. I forbindelse med utarbeidelse av 
forprosjektet ble det imidlertid gjort flere endringer i som blant annet medførte at kostnadene økte. Det 
ble derfor besluttet å gjennomføre en kvalitetssikring, men da på forprosjektet.  

Kvalitetssikringen som er gjennomført for dette prosjektet skiller seg dermed noe i forhold til hva som er 
beskrevet i vedlegg 5 til veilederen «Kravspesifikasjon for Rammeavtale for levering av ekstern 
kvalitetssikring av konseptvalg ved større investeringsprosjekt i spesialisthelsetjenesten i Norge»: 

I kvalitetssikringen har vi begrenset oss til kun å se på alternativet som er utredet i forprosjektet. Videre har 
vi særlig vektlagt kvalitetssikring av elementene som i henhold til for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter skal gjennomføres i forprosjektfasen. Vår kvalitetssikring har dermed først og fremst 
knyttet seg til å vurdere:  

• Om prosjektet er godt forankret og dekker de identifiserte behov  
• Om prosjektet er utformet på en hensiktsmessig måte 
• Om kostnader og økonomisk bæreevne er velfundert og godt dokumentert 
• Om organisering og fremdrift er planlagt på en hensiktsmessig måte og gir et godt grunnlag for 

den videre prosessen 

Vi har i forbindelse med arbeidet også gjennomgått relevante underlagsdokumenter som danner 
grunnlaget for forprosjektet. Dette innebærer blant annet idé- og konseptfaserapportene, samt tidligere 
styredokumenter som angir forankringen av prosjektet i overordnede planer og strategier for 
helseforetaket. Kvalitetssikringen av underlaget er imidlertid gjort på et mer overordnet nivå enn hva som 
ville vært tilfelle i en normal kvalitetssikring av konseptfasen.  

  

1.2.1 Dokumenter til kvalitetssikring 
Hoveddokumentet som er fremlagt for kvalitetssikring er Forprosjektrapport UNN PET-senter (datert 27. 
november 2014). Forprosjektrapporten baserer seg i tillegg på en rekke underlagsdokumenter, blant annet: 

 Basisprosjekt 
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o Hotlab nukleærmedisin (datert 10. november 2014) 

o Preklinisk forskning (datert 25. november 2014) 

o Produksjon av PET-radiofarmaka (datert 10. november 2014) 

o Sykehusapotekets produksjonsavdeling i PET-senter, plan 7. (datert 11. november 2014) 

o Flytskjema basisprosjekt Hotlab nukleærmedisin (ikke datert) 

o Flytskjema BASISPROSJEKT Produksjon av PET-radiofarmaka (datert 29. oktober 2014) 

 Plantegninger og økonomiske beregninger som henvist til i forprosjektrapporten 

 Usikkerhetsanalyse (datert 16. november 2014) 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse PET senter UNN Tromsø (datert 16.oktober 2014) 

I tillegg har vi fått fremlagt en rekke dokumenter fra idé og konseptfasen. Disse er ikke direkte gjenstand for 
kvalitetssikring, men er benyttet for å få utfyllende informasjon på områder der konseptrapporten ikke er 
fullstendig dekkende:  

 Idé og konseptfaserapport 2013 (datert 26.april 2013) 

 Idé og konseptfaserapport (datert 30.oktober 2012) 

 Idé og konseptfaserapport alternativ 2b (datert 5.april 2013) 

 Forslag til Hovedfunksjonsprogram (datert 20.august 2012) 

 Forslag til Hovedprogram utstyr (HPU) (datert 20.februar 2013) 

 Forslag til Overordnet teknisk program (OTP) (datert 8.februar 2013) 

 Forslag til delfunksjonsprogram (DFP) (datert 20.desember 2012) 

 UNN Tromsø PET-senter mars 2013 skisseprosjekt (datert 21.mars 2013)  

 Styringsdokument Forprosjekt UNN PET- senter (datert 18. mars 2014) 

 

I tillegg til disse dokumentene har vi i forbindelse med kvalitetssikringen også gjennomgått relevante 
styresaker ved både UNN og Helse Nord RHF. Særlig har følgende styresaker vært relevante: 

 Universitetssykehuset i Nord-Norge - Styresak 110/2014 UNN - PET-senter - forprosjekt 10. 
desember 2014 

 Helse Nord RHF -Styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 17. desember 2014 

Ved oppstart av kvalitetssikringen var heller ikke alt underlagsmateriale klart. Følgende dokumenter ble 
derfor oversendt kvalitetssikrer i etterkant: 

 «Gjennomføringsmodell 1302015» Notat oversendt 13. februar 2015 fra prosjektleder  

 Bærekraftsanalyse (Oversendt i e-post av 2. mars) 
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 Kalkyle for investeringskostnader ensifret og tosifret nivå (Oversendt i e-post av 3. mars 2015) 

 Oppdaterte driftskostnads- og bærekraftsanalyser (Oversendt i e-post av 18. mars) 

 Utkast til styresak: Driftsøkonomi PET senter (Oversendt i e-post 17. april) 

1.2.2 Intervjuer/samtaler 
I forbindelse med kvalitetssikringen har vi gjennomført en rekke intervjuer både fysisk og over telefon. 
Nedenfor har vi listet opp noen viktige informanter: 

• Tor-Arne Hansen, Utbyggingssjef UNN  
• Per-Magnar Halvorsen, Prosjektleder UNN  
• Per Hetling, leder for Prosjekteringsgruppen Metier 
• Robert Otterlei, assisterende leder Prosjekteringsgruppen Sweco 
• Gunnar Ness, Link arkitekter 
• Thuy Lu, representant for medvirkergruppene  
• Kari Solem Aune, Cowi 
• Samuel Kuttner, Kompetansesenter for diagnostisk fysikk UNN 
• Siri Knudsen, Avdeling for Komparativ medisin UiT 
• Trond Nylund, UiT 
• Guri Albriktsen, Koordinator UNN 
• Kristian Forsberg, Sykehusapoteket 
• Martin Sivertsen, Koordinator UNN 
• Tommy Schjølberg, Økonomi- og analysesenteret UNN 
• Tor-Arne Haug, Helse Nord RHF 
• Rune Aarbø Reinaas, SINTEF Helse 

1.2.3 Uavhengighet 
De vurderinger og analyser som fremkommer i denne rapporten reflekterer kvalitetssikrers oppfatning av 
konseptvalgrapporten, og har ikke vært gjenstand for påvirkning fra oppdragsgiver eller andre berørte 
aktører.  

1.2.4 Tidsplan for oppdraget 
Oppdraget er gjennomført i perioden 27. januar til 20. april 2015. Kvalitetssikrer fikk ikke tilgang til 
grunnlaget for kostnadskalkylene før 2. mars, noe som har medvirket til at kvalitetssikringen er gjennomført 
under et betydelig tidspress. Driftsøkonomiske analyser har også blitt oppdatert flere ganger, og vi mottok 
de siste oppdateringene i e-post av 17. april. 
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2. PLANGRUNNLAGET FOR PROSJEKTET  

I dette kapittelet ser vi nærmere på forankringen av prosjektet i overordnede planer og styrende 
dokumenter. Planer og virksomhetsstrategi er ikke gjenstand for kvalitetssikringen, men gjengis for å kunne 
vurdere i hvilken grad forprosjektet svarer på de føringer som er gitt på overordnet nivå. 

 Det virksomhetsstrategiske grunnlaget  

Etablering av PET-tilbud i Nord-Norge har vært forankret gjennom ulike planer og flere styresaker i UNN og 
Helse Nord RHF. I styresak 45/2009 ved UNN ble følgende vurdering fremlagt:  

Kreftdiagnostikk, kreftbehandling og kreftforskning er sentrale funksjoner i UNNs 
regionale oppdrag som universitetssykehus. Det er allerede investert betydelig i 
rekruttering og utdanning av personell med kompetanse på PET-diagnostikk. En 
situasjon der UNN eventuelt blir det eneste universitetssykehuset i landet som ikke tilbyr 
undersøkelsen, medfører risiko for tap av kompetent personell og økende 
pasientlekkasje ut av regionen. Dette kan på sikt svekke kjernen i 
universitetssykehusfunksjonen. Direktøren mener derfor at etablering av PET-CT bør 
være det høyest prioriterte tiltaket i utviklingen av UNNs høyspesialiserte funksjoner.  

I samme sak ble det anbefalt å etablere en mobil løsning i påvente av planlegging av A-fløy prosjektet og 
det pågående arbeidet med å skaffe alternativ finansiering.  Den eksisterende mobile PET/CT løsningen var 
dermed ansett å være en midlertidig løsning som ville gjøre det mulig å komme raskt i gang med tilbudet, 
og å utvikle kompetanse på feltet.  

Bygging av eget permanent tilbud ble besluttet i Helse Nord RHF gjennom styresak 73-2010, 
konseptrapport A-fløya, som inneholdt etablering av fast PET-CT skanner. I styresak 69-2011 i Helse Nord 
RHF ble eget PET-bygg ved UNN-HF Breivika vedtatt utredet. 

Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet en idé- og konseptfaserapport som beskriver et 
utbyggingsalternativ med følgende innhold: 

• PET avbildning 
• PET tilvirkning 
• Nukleærmedisin 
• Preklinisk forskning 
• Produksjonslokaler for sykehusapoteket 
• Kontorer for kompetansesenter for diagnostisk fysikk 

Denne 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. 
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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. 

Dette styrevedtaket ga grunnlag for å gjennomføre et forprosjekt for PET-senter i Tromsø. Utgangspunktet 
for prosjektet var idé- og konseptfaseutredning. I forprosjektet er det gjort betydelige endringer i forhold til 
skisseprosjektet presentert i konseptfasen og det er oppgitt at man har gjort tiltak på følgende områder:  

 Arealeffektivisering  

 Funksjoner, logistikk og arbeidsflyt  

 Kostnadsreduserende tiltak med hensyn på bygg og teknikk.  

 Driftskostnadsreduserende tiltak  

 Driftssikkerhetstiltak  

Endringene i Forprosjektet medførte blant annet at byggets totale funksjonsareal ble økt. 
Forprosjektrapporten ble behandlet av styret for UNN 10. desember ST 110/2014 PET-senter - forprosjekt 
hvor det ble fattet følgende 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. 
Dersom Helse Nord RHF etterkommer styrets anbefaling i vedtakspunkt 1 om å inkludere 
en ekstra PET CT-skanner, vil total ramme (P85) være 536,3 mill kr.  

4. Styret anbefaler bygget finansiert innenfor investeringsplanen for Helse Nord. 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.  

7. Styret ber om at det til neste møte fremlegges kvalitetssikrede estimater av 
driftskostnader og driftsinntekter etter ferdigstilling av senteret.  
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Saken ble sendt videre til Helse Nord RHF som 17. desember i Sak 144-2014 fattet følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF anser det som nødvendig at det etableres et PET-senter i regionen 
for å sikre befolkningen et likeverdig tilbud.  

2. Styret 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.  

3. 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.  

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

5. 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.  

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

 

I tillegg til styrebehandling og vedtak i UNN og Helse Nord er prosjektet forankret hos Universitet i Tromsø 
(UIT) gjennom bevilgninger og strategidokumenter. I «Strategi for forskningsinfrastruktur medisinsk 
avbildning -  Anbefaling fra arbeidsgruppe med representanter fra UiT og UNN» heter det: 

«I Tromsø eksisterer det mange små og atskilte fagmiljø som bruker medisinsk avbildning. 
Disse er svært sårbare da et lite antall personer innehar viktig kompetanse, og man 
mangler en ”kritisk masse” for å kunne danne robuste fagmiljø. Vi mener at en 
samlokalisering av fagmiljøene innen medisinsk avbildning vil styrke nærheten til de ulike 
forskningsgrupper med mulighet til økt samarbeid og større forskningssatsning. Prosessen 
med bygging av PET senter er i planleggingsfase og bygget skal ferdigstilles i 2012, tidlig 
2013. I PET-rapporten heter det at 

”Bygget kan utvides med ytterligere etasje hvor det utføres forskning på 
medisinsk/biologisk avbildning og hvor dagens spredte forskningsmiljøsamlokaliseres.” 

PET senteret vil ha overgang til Forsøksdyreavdelingen som vil ha betydning for logistikken 
for forskningen og gjøre det enklere med longitudinelle dyreforsøk hvor det gjøres 
gjentatte avbildninger på samme dyr over lengre tid. En samlokalisering av klinisk og 
preklinisk miljø vil øke muligheten for å gå videre fra basale studier til translasjonsstudier 
og også etablering av kliniske studier. En samlokalisering av all medisinsk avbildning 
(”BarentsViz”) vil også fremme en mer effektiv bruk av infrastruktur, øke oversikten over 
modaliteter som finns ved UiT/UNN, bidra til lettere tilgjengelighet for eksterne brukere 
og etablering av samarbeidendenæringsvirksomhet. Med bakgrunn i betydelig 
utstyrssatsing i inneværende år på smådyrs-PET og fullfinansiering av PET-senter 
anbefales det at man i strategiperioden fokuserer spesielt på kompetanseutvikling rundt 
denne aktiviteten.» 
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I 2013 ble det også undertegnet en samarbeidsavtale mellom UIT, UNN og Helse Nord om Preklinisk 
multimodal PET skanner. Sykehusapotekets deltakelse i prosjektet er videre forankret gjennom deltakelse i 
diverse medvirkergrupper samt styrevedtak Helse Nord. og har også vært involvert i strategiarbeidet 
gjennom dokumentet: «FREMTIDIG PET-SENTER I TROMSØ - Anbefaling fra arbeidsgruppe med 
representanter fra UiT, sykehusapoteket og UNN.»  

 Samlet vurdering av prosjektets forankring i det virksomhetsstrategiske 
grunnlaget 

Prosjektet synes godt forankret gjennom en rekke styrevedtak og også avtaler mellom de involverte 
partene. I tabellen nedenfor har vi oppsummert våre vurderinger av den virksomhetsstrategiske 
forankringen 
 

Tabell 2-1 Samlet vurdering av prosjektets forankring i det virksomhetsstrategiske grunnlaget 

Kvalitetssikringselement Hvor er det 
dokumentert?  

Kommentar Kvalitet 

Prosjektets 
virksomhetsstrategiske 
forankring 

 

   

Prosjektets forankring i 
UNN og Helse Nords 
strategi og planer 

Diverse styrevedtak i 
Helse Nord og UNN fra 
2009-2014 

Godt dokumentert 
gjennom flere 
styrebehandlinger i både 
UNN og Helse Nord. 
Samarbeidsavtale mellom 
UNN, Helse Nord og UiT 
foreligger 

 

Prosjektets forankring i 
Universitetets strategi 
og planer 

UIT, Sykehusapotek 
Nord, UNN : 
«FREMTIDIG PET-
SENTER I TROMSØ - 
Anbefaling fra 
arbeidsgruppe med 
representanter fra UiT, 
sykehusapoteket og 
UNN.»  
 
UIT og UNN 
(2011)«Strategi for 
forskningsinfrastruktur 
medisinsk avbildning -  
Anbefaling fra 
arbeidsgruppe med 
representanter fra UiT 
og UNN» 
 
UNN, Helse Nord, UIT 
(2013): Avtale om 
multimodal preklinisk 
skanner 
 
 

Prosjektet synes godt 
forankret i Universitetets 
forskningsstrategi, og det 
er inngått formelle 
samarbeidsavtaler med 
UNN på området 
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Prosjektets forankring i 
Sykehusapotekets 
strategi og planer 

UIT, Sykehusapotek 
Nord, UNN: 
«FREMTIDIG PET-
SENTER I TROMSØ - 
Anbefaling fra 
arbeidsgruppe med 
representanter fra UiT, 
sykehusapoteket og 
UNN.» 
 
Styrevedtak Helse 
Nord 2009-2014 

Sykehusapoteket har 
deltatt i 
medvirkningsgrupper og er 
forpliktet gjennom sin eier 
Helse Nords styrevedtak. I 
e-post av 30. mars har vi 
fått oppgitt at 
Sykehusapoteket bidrar 
med 10 mill kr gjennom 
Helse Nords 
investeringsprogram 

 

 

 Prosjektets forankring i behov 

Behovet for PET-senteret og de ulike funksjonene er beskrevet i flere kilder, men er først og fremst definert 
i forslag til Hovedfunksjonsprogram. Vi presenterer i dette kapittelet behovsvurderingene knyttet til de 
ulike funksjonene som forutsettes innplassert i bygget. 

2.3.1 Nukleærmedisin 
Nukleærmedisin er en egen spesialitet innen medisin og omfatter diagnostikk og behandling ved bruk av 
åpne radioaktive kilder. Per i dag brukes nukleærmedisin hovedsakelig til å stille diagnoser, men nye 
metoder og preparater gir økt mulighet for terapeutisk bruk. 

Det er i Forslag til Hovedfunksjonsprogram versjon 1.1, datert 20. august 2012, oppgitt at det utføres om 
lag 2 500 pasientundersøkelser ved Nukleærmedisinsk seksjon ved UNN Tromsø, og at seksjonen har to 
gammakameraer.  

Fagmiljøet er i rapporten oppgitt å vurdere at behovet for nukleærmedisinske undersøkelser vil øke fra 
dagens nivå på ca. 2 500 undersøkelser per år til ca. 3 200 undersøkelser i 2020. Kapasiteten til ett 
gammakamera er ca. 1 500 – 2 000 undersøkelser i året slik at to kamera er tilstrekkelig til å møte 
kapasitetsbehovet for 2020.  

Kvalitetssikers vurdering av dokumentasjonen 

Dokumentasjonen knyttet til det fremtidige behovet for nukleærmedisinske undersøkelser kunne med 
fordel vært noe mer utfyllende beskrevet. Det ville også styrket beslutningsgrunnlaget om vurderinger 
rundt fremtidig teknologisk utvikling og muligheter for substituering mellom nukleærmedisinske 
undersøkelser og undersøkelser basert på PET-teknologi var beskrevet. Eksempel har Sykehuset i Østfold 
gjort slike vurderinger i styremøte 13.mai 2013 hvor det i sak11/340 heter at det legges til rette for PET/CT 
som skal erstatte gammakamera. 

2.3.2 PET tilvirkning og avbildning 
Positronemisjonstomografi (PET) er en avbildningsteknikk som gjør det mulig å visualisere molekylære 
prosesser i kroppen ved bruk av radioaktive merkede molekyler som for eksempel radioaktivt fluor (18F) 
som er koblet til druesukker (Fluorodeoxsyglucose, ofte forkortet som FDG eller [18F] FDG). Kreftceller har 
høy omsetning av druesukker og vil derfor ha ekstra stort opptak av FDG. Strålingen fra kreftcellene som 
har tatt opp FDG detekteres av en PET-skanner som konstruerer et bilde av opptaket.   

Dagens PET-skannere er koplet til en CT modul slik at man får en god anatomisk avbildning i tillegg til de 
fysiologiske prosesser man avbilder ved hjelp av PET teknologien. Produksjonen av radioaktive isotoper 
(radionuklider) foregår i en syklotron. Syklotron er en sirkulær partikkelakselerator som blir brukt til å 
akselerere ladede partikler for å framstille protonrike isotoper.  
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Fra mai 2010 har UNN kjøpt PET tjenester fra Alliance Health Care Services. Fra oktober 2011 ble det 
etablert en semipermanent modul (konteiner) med PET skanner. Dagens løsning er oppgitt å gi en kapasitet 
på 400 pasienter pr år. Dette innebærer at man kan undersøke 6-8 pasienter, avhengig av lengde på 
protokoll, hver dag PET-modulen er i drift. FDG kommer med fly fra Helsingfors og mottas ved sykehuset ca. 
kl. 09:30. Det gjør at første pasient kan injiseres klokka 10. Siste pasient må injiseres innen kl. 14.00 på 
grunn av produktets holdbarhetsbegrensning. Dette setter kapasitetsbegrensning i forhold til antall 
pasientundersøkelser pr. flyforsendelse.  

For helseregion nord har Kunnskapssenteret, gitt ulike scenarier gjengitt nedenfor, estimert et behov for 
mellom 1 345 og 2 545 undersøkelser pr år i 20202.  

Scenario 1        Behovet for PET basert på fagmiljøenes vurdering av ved hvilke indikasjoner PET/CT bør benyttes i dag 

(vil tilsvare 709 undersøkelser i helseregion nord).  
 

Scenario 2   Behovet for PET ved bruk på indikasjoner hvor dagens forskningsdokumentasjon tyder på at PET har 
en bedre diagnostisk nøyaktighet enn alternative diagnostiseringsverktøy  (vil tilsvare 639 
undersøkelser i helseregion nord).  

  
Scenario 3   Behovet for PET gitt fagmiljøenes vurdering av fremtidige indikasjoner for PET, fortsatt at det ikke 

foregår noen teknologisk utvikling (vil tilsvare 1345 undersøkelser i helseregion nord).  

Scenario 4   Behovet for PET gitt fagmiljøenes vurdering av fremtidige indikasjoner for PET  (vil 
tilsvare 2096 undersøkelser i helseregion nord).  

  
Scenario 5   Behovet for PET dersom PET benyttes til planlegging av all strålebehandling i tillegg til indikasjonene i 

scenario 4 (vil tilsvare 2545 undersøkelser i helseregion nord). 
 

I planleggingen av PET-senteret er det lagt til grunn det høyeste estimatet som forutsetter fagmiljøenes 
vurdering av framtidige indikasjoner for PET/CT i tillegg til at undersøkelsen benyttes til planlegging av all 
strålebehandling. PET-teknologien er under stadig utvikling og det forventes å komme nye indikasjoner som 
medfører større pasientvolum.  

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 henhold til arbeidsgruppe HFP være riktig å planlegge for en kapasitet tilsvarende 2 PET/CT-
scannere. Personalet kan også brukes mer effektivt ved to skannere samtidig som driften blir mer robust 
med to skannere i fall den ene skanneren er ute av drift.  

En slik kapasitet fordrer at man kan tilvirke isotoper i tilknytning til skannerne, og at det derfor også er 
behov for en egen syklotron. Det er vurdert at syklotronen minimum må kunne produsere 18-Fluor [18F], 
11-Carbon [11C], 13-Nitrogen [13N], og 15-Oksygen [15O].  

Det er videre i HFP oppgitt at «UNN PET-senter skal ikke planlegges for forsendelse av PET radiofarmaka til 
andre sykehus» uten at det er gitt noen nærmere begrunnelse for dette. 

                                                           
2 Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten: Estimering av behovet for PET/CT i 2020. 

November 2009  

Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenester (Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og 

oppfølgning av kreft) våren 2012 
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I tillegg pekes det på at det at PET/MR teknologien er i utvikling og vil gi nye indikasjoner for bruk og 
komme som tilfang til PET/CT.  Arbeidsgruppe-HFP mener derfor det vil være nødvendig å legge til rette for 
PET/MR i UNN PET-senter.   

Kvalitetssikrers vurdering av dokumentasjonen 

Behovet for PET tilvirkning og avbildning er belyst i flere rapporter og styresaker. Det viktigste grunnlaget er 
gitt i: 

 Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten: Estimering av behovet for PET/CT i 2020. 
November 2009  

 Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenester (Positronemisjonstomografi (PET) i 
behandling og oppfølgning av kreft) våren 2012  

Vi vurderer behovet som godt dokumentert. Utviklingen i behovet som begrunner 2 PET/CT skannere er til 
dels usikkert. Man kunne derfor vurdert om det i første omgang ville være nok med en PET/CT.  

 

2.3.3 Forskning 
Behovet fra et forskningsperspektiv er begrunnet i Hovedfunksjonsprogrammet, og er også beskrevet i 
forskningsstrategiske dokumenter. 

I forskningsstrategiplanen til UNN står det: ”UNN og DMF er hver for seg to små medisinske 
forskningsmiljøer. Mange ansatte har stilling ved begge institusjoner. Tett samarbeid er nødvendig for at 
begge institusjoner skal hevde seg nasjonalt og internasjonalt.” 

Hovedstrategien til UNN viser til de relativt små forskningsmiljøene som finns ved UiT og UNN og at et 
tettere samarbeid er nødvendig for å heve forskningskvaliteten. En felles lokalisering for all forskning 
vedrørende medisinsk avbildning vil derfor være i tråd med strategien og bidra til økt forskningskvalitet. 
Felles lokaliteter for medisinsk avbildning som ivaretar spennet fra basal forskning til klinisk virksomhet vil 
også kunne medføre oppbygging av en ny kjernefasilitet slik det er beskrevet i strategien under delmål. Et 
miljø med tett kontakt mellom klinikk og forskning vil være attraktivt og øke mulighetene for å kombinere 
spesialistutdanning med doktorgrad. Videre vil et felles areal med medisinsk bildeutstyr gi rom for 
tverrfaglige møteplasser hvor nettverksbygging kan foregå. Et felles areal mellom ansatte ved UiT og UNN 
vil ha synergieffekter som kan utvikle samarbeidet mellom institusjonene og bidra til å knytte kontakter 
med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 

Forskningsstrategien til Helse Nord RHF støtter opp under tanken om infrastrukturtiltak: 

”Regionale infrastrukturtiltak, gode samarbeidsrelasjoner og faglig nettverkssamarbeid innen helseregionen 
og i samarbeid med de andre helseregionene og internasjonale miljø, skal bidra til gjensidig faglig styrking, 
god ressursutnyttelse, og økt internasjonal konkurranseevne om forskere, og om midler til forskning og 
innovasjon.” 

Helse Nord nevner videre i strategidokumentet at de ønsker å:  

”Stimulere til oppbygging av nye forskningsmiljøer gjennom samarbeid med etablerte forskningsmiljøer i 
forskningsnettverk.” ”Videreføre satsing på dobbeltkompetanseløp som innebærer delte stillinger for 
kandidater mellom forskning (dr.grad) og klinikk (spesialisering).” ”Legge til rette for gode arbeidsforhold 
for forskere, post.doc, og stipendiatstillinger.” 
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Kvalitetssikrers vurdering av dokumentasjonen 
 
Behovet for PET-senteret i et forskningsperspektiv synes velbegrunnet med hensyn til både å bedrive 
avansert forskning, samt samordning av forskningsressurser.   
 

2.3.4 Sykehusapoteket 
Sykehusapotekets behov er beskrevet først og fremst i hovedfunksjonsprogrammet hvor det heter: 

«Sykehusapoteket Tromsø driver i dag tre laboratorier for legemiddelproduksjon hvor det produseres 
nærmere 25 000 sterile enheter. Produksjonen har direkte ingen sammenheng med PET og nukleærmedisin. 
Statens legemiddelverk har i tilsynsrapport av 11. mai 2012 påpekt flere mangler ved lokalene som må 
utbedres.  Sykehusapoteket ønsker å flytte de tre renrommene til et fremtidig UNN PET-senter. 
Arbeidsgruppe-HFP vurderer at dette kan det ha faglige synergier og være noe arealbesparende. 
Arbeidsgruppa anbefaler en driftsmodell hvor Sykehusapotek Nord HF i tillegg til dagens produksjon av 
cytostatika m.m. påtar seg driften av legemiddeltilvirkningen i PET-senteret.» 

Kvalitetssikrers vurdering av dokumentasjonen 
 
Behovet fra sykehusapotekets perspektiv synes veldokumentert både ut fra fornyelsesbehov, 
kapasitetsbehov samt synergieffekter i forbindelse med legemiddeltilvirkning for PET-senteret. 
 

 Samlet vurdering av prosjektets forankring i behov  

Behovet for PET- senteret og funksjonene det skal inneholde synes i all hovedsak også å være godt 
begrunnet. 

Behovet for PET tilvirkning og avbildning er belyst i flere rapporter og styresaker hvor det viktigste 
grunnlaget er gitt i: 

- Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten: Estimering av behovet for PET/CT i 
2020. November 2009  

- Rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenester (Positronemisjonstomografi (PET) i 
behandling og oppfølgning av kreft) våren 2012  

Behovet for PET-senteret i et forskningsperspektiv er også godt beskrevet og synes velbegrunnet med 
hensyn til både å bedrive avansert forskning, samt samordning av forskningsressurser.  Tilsvarende synes 
behovet fra sykehusapotekets perspektiv veldokumentert både ut fra fornyelsesbehov, kapasitetsbehov 
samt synergieffekter i forbindelse med legemiddeltilvirkning for PET-senteret. 

Dokumentasjonen knyttet til det fremtidige behovet for nukleærmedisinske undersøkelser kunne med 
fordel vært noe mer utfyllende, slik det er gjort i tilsvarende prosjekter ved andre sykehus. Det ville også 
styrket beslutningsgrunnlaget om vurderinger rundt fremtidig teknologisk utvikling og muligheter for 
eventuell substituering mellom nukleærmedisinske undersøkelser og undersøkelser basert på PET-
teknologi var beskrevet. I tabellen nedenfor har vi oppsummert våre vurderinger av den behovsmessige 
forankringen. 
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Tabell 2-2: Samlet vurdering av prosjektets forankring i behov 

Kvalitetssikringselement Hvor er det dokumentert?  Kommentar Kvalitet 

Nukleærmedisinsk 
behov 

Hovedfunksjonsprogram Kunne med fordel vært 
mer utfyllende 
beskrevet. Vurderinger 
rundt fremtidig 
teknologisk utvikling og 
muligheter for 
substituering mellom 
nukleærmedisinske 
undersøkelser og 
undersøkelser basert på 
PET-teknologi kunne 
vært beskrevet 

 

PET tilvirkning og 
avbildning - behov 

Hovedfunksjonsprogram 
- Rapport fra Nasjonalt 

Kunnskapssenter for 
helsetjenesten: 
Estimering av behovet 
for PET/CT i 2020. 
November 2009  

- Rapport fra Nasjonalt 
Kunnskapssenter for 
helsetjenester 
(Positronemisjonstomo
grafi (PET) i behandling 
og oppfølgning av 
kreft) våren 2012  

 

Behovet for PET 
tilvirkning og avbildning 
er godt dokumentert. 
Det er lagt til grunn det 
høyeste estimatet for 
behov i 
dimensjoneringen av 
PET-senteret. Dette 
synes rimelig, men selv 
dette innebærer at 
innkjøp av 2 PET/CT gir 
overkapasitet de første 
årene. 

 

Forskning – behov Hovedfunksjonsprogram 
- UIT og UNN 

(2011)«Strategi for 
forskningsinfrastruktur 
medisinsk avbildning -  
Anbefaling fra 
arbeidsgruppe med 
representanter fra UiT 
og UNN» 

 

Behovet for PET-
senteret i et 
forskningsperspektiv 
synes velbegrunnet 
både i forhold til 
fremtidig utvikling, og 
behov for samling av 
ressurser 

 

Sykehusapoteket - 
behov 

Hovedfunksjonsprogram Behovet fra 
sykehusapotekets 
perspektiv synes 
veldokumentert både ut 
fra fornyelsesbehov, 
kapasitetsbehov samt 
synergieffekter i 
forbindelse med 
legemiddeltilvirkning for 
PET-senteret. 
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3. PROSJEKTETS UTFORMING OG LØSNINGER 

 Programmering av arealer i PET-senteret 

3.1.1 Tre aktører 
PET-senteret har tre aktører som bidrar i programmeringen: 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er byggherre og utbyggingsansvarlig 

 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) er fremtidig leietager 

 Sykehusapotek Nord HF (SANO) er fremtidig leietager 
 
Aktørene har bidratt til programmering av «sine» funksjonsarealer i de ulike fasene. 
 
Kvalitetssikrers vurdering av grensesnitt mellom arealer 

 Programmeringen av funksjonsarealer er godt forankret i alle tre brukermiljøer 

 Det er stort sett programmert klart adskilte funksjonsarealer til UiT og Sykehusapoteket. Dette 
forenkler fremtidig utarbeidelse av arealnøkkel for deling av husleie og fellesutgifter. Eneste felles 
funksjonsareal ser ut til å være garderober i plan 05 som deles mellom apotekproduksjon 
(Sykehusapoteket) og laboratorietilberedning (UNN) 

 Farmasøytisk-kjemisk forskning FO-01, FO-02 og FO-03 i plan 05 er gråsone; UNN og/eller UiT? 

 For tekniske arealer har hovedsakelig UNN Drifts- og eiendomsavdeling vært med på å programmere 
løsninger. Det er dermed lagt opp til at UNN drifter byggets tekniske infrastruktur 

 I teknisk programmering savnes det et perspektiv på at hver leietager bør betale for eget forbruk av 
energi og vann. Hensyntagen til dette gir føringer for prosjektering av tekniske løsninger 

 
Kvalitetssikrers vurdering av arealfordeling mellom aktørene 

 Det er avsatt investeringsmidler fra leietagerne til et «spleiselag» på hhv. 13,5 millioner kroner fra UiT 
og 10,0 MNOK fra Sykehusapoteket. Dette dekker ikke reelle prosjektkostnader (investeringskostnader) 
for de arealer som er programmert av de ulike aktørene 

 Det påpekes i styresak 144-2014 at de kommersielle forhold mellom UNN og Sykehusapotek Nord HF, 
samt UNN og Universitetet i Tromsø må avtalefestes. Dersom husleien ikke inneholder en kapitaldel 
betyr det at UNN dekker etableringen av store deler av leietagernes arealer 
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3.1.2 UNN 
 

Tabell 3-1: Programmering av funksjonsarealer UNN 

UNN funksjonsarealer HFP DFP RFP3 Prosj.  

IP Isotopproduksjon  104 kvm 104 kvm 112 kvm - 

LT Legemiddeltilvirkning  229 kvm 229 kvm 254 kvm ↑ 

-- Eksport (LT-07B, LT-22A, LT-22B og heis)  0 kvm 70 kvm 37 kvm ↑ 

FO Farmasøytisk-kjemisk forskning4  68 kvm 68 kvm 63 kvm - 

NM Nukleærmedisin  218 kvm 233 kvm 265 kvm ↑ 

PA PET-avbildning  482 kvm 512 kvm 559 kvm ↑ 

KF Kompetansesenter for diagnostisk fysikk  77 kvm 77 kvm 126 kvm ↑ 

FE Fellesarealer  131 kvm 131 kvm 203 kvm ↑ 

SUM  1 740 kvm 1 309 kvm 1 424 kvm 1 619 kvm  

 

Tabell 3-2: Programmering av funksjonelle enheter UNN 

UNN funksjonelle enheter HFP DFP RFP5 Prosj.  

IP Syklotron 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. - 

LT Hotceller 7 stk.  5 stk. 5 stk. 6 stk. ↑ 

-- Hotceller Eksport - - - 2 stk. ↑ 

FO       

NM Gammakamera inkl. 
hybridmodaliteter 

2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. - 

PA PET-avbildning inkl. 
hybridmodaliteter 

3 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. - 

KF       

FE       

 
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av arealer til isotopproduksjon 

 Det er programmert riktige rom/romtyper med akseptable arealer 

 Det er et funksjonsareal som balanserer kapasitetsbehovet 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig 

 Nærhet til andre funksjoner virker ivaretatt 

 Prosjekterte løsninger er i overenstemmelse med programmeringen 
 
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av arealer til legemiddeltilvirkning 

 Det er programmert riktige romtyper. 
Nye støtterom er tilkommet i kostbare arealer som ikke var programmert  

o Kontorplass LT-23. GMP-dokumentasjon var planlagt utført i rom LT-04 
o Møteromsfunksjon LT-24. Behov ikke synliggjort i dokumentasjon 
o WC LT-27. Virker fornuftig med toalett innenfor sonen 
o Produktheiser er tatt med i funksjonsareal. Ofte medtatt i bruttoarealet 

 Areal avsatt til legemiddeltilvirkning virker for stort i forhold til kapasitetsbehovet, det er avsatt plass til 
6 hotceller (3 doble kabinetter). 2 hotceller dekker FDG-produksjon, mens 4 hotceller er tiltenkt FoU-
virksomhet. I tillegg kommer 2 hotceller for eksport som kommenteres senere. Dette er svært kostbare 

                                                           
3 RFP er hentet fra forprosjektrapporten og inkluderer tilleggsarealer som er programmert der 

4 Antar at dette er UNN sin FoU-andel og ikke tiltenkt eksklusivt til Komparativ medisin ved UiT 

5 RFP er hentet fra forprosjektrapporten og inkluderer tilleggsarealer som er programmert der 
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arealer med stor kostnadsusikkerhet som drar opp prosjektbudsjettet vesentlig. Arealet anbefales 
redusert til å kunne huse færre hotceller. Et alternativ kan være å vurdere om noen teknisk krevende 
laboratoriearealer kan stå uinnredet inntil videre 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig 

 Nærhet til andre funksjoner virker i all hovedsak ivaretatt. Det er i forprosjektrapport sagt at personalet 
kan være i plan 07 i kontorfellesskapet til Diagnostisk fysikk mellom arbeidsøkter, dette virker lite 
hensiktsmessig 

 Prosjekterte løsninger passer bra med programmeringen, men det er som nevnt flere rom som ikke var 
med i programmeringen som er prosjektert 

 
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av eksportarealer 

 Det er programmert riktige romtyper 

 Areal avsatt til legemiddeltilvirkning med egne hotceller, pakkerom, sluse og egen produktheis er ikke 
del av prosjektforutsetning og dermed ikke med i programmeringen. Arealene er tilkommet uten at det 
er dokumentert en virksomhetsprosess bak. Arealet bør vurderes å stå uinnredet inntil det er klart 
hvilke eksportmuligheter som reelt finnes 

 Det er ikke dokumentert et kapasitetsbehov 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig 

 Nærhet til andre funksjoner virker ivaretatt 

 Prosjekterte løsninger er i overenstemmelse med programmeringen 
 
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av arealer til farmasøytisk-kjemisk forskning 

 Det er programmert riktige rom/romtyper med akseptable arealer 

 FoU har ikke et definert kapasitetsbehov, og dette kan derfor ikke vurderes 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig. 
Kontor har ikke dagslys som forutsatt, og har i RFP ikke et definert nærhetsbehov til laboratoriene  

 Nærhet til andre funksjoner virker ivaretatt 

 Prosjekterte løsninger er i overenstemmelse med programmeringen 
 
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av arealer til nukleærmedisin 

 Det er programmert riktige rom/romtyper med akseptable arealer. 
Unntaket er NM-18 samtalerom med ergometersykkel som virker for trangt for funksjonen. 
Skannerrom er store nok til SPECT/CT eller PET/CT, dette gir fleksibilitet på sikt.  

 Kapasitetsbehov tracer-produksjon, pasientstøtterom og skannerrom virker balansert og bra ivaretatt 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig. Pasientgarderober med dør inn til skannerrom 
virker som en god løsning sett fra brukerperspektiv.  

 Pasientstøtterom til gammakamera og PET-avbildning ligger lengst mulig fra hverandre slik at sambruk 
av pasientstøtterom vanskeliggjøres; som et eksempel kan nevnes tre undersøkelsesrom som ved 
sambruk kanskje kunne vært redusert6. Fremtidige endringer i arbeidsmønstre vanskeliggjøres også. 

 Nærhet savnes også mellom hot-lab og prekliniske rom i plan 05, en produktheis er foreslått 

 Prosjekterte løsninger passer stort sett med programmeringen, avvik fra dette er rom NM-05 
Manøverrom og NM-09 Laboratorium som alene står for en netto arealøkning på 21 kvm 

 

                                                           
6 4 skannerrom med 8 pasienter per dag betyr at det i snitt ankommer 4 pasienter per time til PET-senteret. 

Nukleærmedisin avbildning er tidkrevende og gir liten pasientgjennomstrømming. Stort sett vil det ved full 

drift være 8-10 pasienter i plan 06, hvorav en andel er inneliggende pasienter 
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Kvalitetssikrers vurdering av programmering av arealer til PET-avbildning 

 Det er programmert riktige rom/romtyper med akseptable arealer. Unntaket er rom PA-30 der det er 
programmert 8 kvm per kontorplass; i andre sammenhenger benyttes 5-6 kvm per kontorarbeidsplass 

 Kapasitetsbehov pasientstøtterom og skannerrom virker balansert og bra ivaretatt, avsatt ekstra areal 
til PA-17 PET/MR virker fremtidsrettet  

 Rom PA-10 opptaksrom virker for stort i forhold til kapasitetsbehovet. For to PET-skannere anbefales 
det fire opptaksplasser som tilsier halvert areal7 

 Sykehusets kapasitetsbehov for kontorplasser i PET-senteret er ikke nærmere definert. 13 
kontorplasser i granskningsrom PA-24 virker mye for å betjene fire skannere, også sett i lys av at det 
programmeres 18 kontorplasser i PA-30 rett i nærheten 

 Innbydes plassering av rom virker hensiktsmessig. Et unntak er kanskje Teknikkrom PA-20 og PA-21 som 
med hell kunne vært plassert mellom PA-15 og PA-17 for større fleksibilitet på sikt. PA-18 Manøverrom 
kunne vært nærmest pasientkorridor for å unngå aktiv skjerming av magnetfeltet som fordyrer noe, 
men da vil dagslysbehov måtte dekkes gjennom vinduer i skannerrommene 

 Nærhet til andre funksjoner virker ivaretatt. Unntaket er kanskje etablering av mange kontorplasser for 
leger som ligger langt unna resten av sykehuset 

 Prosjekterte løsninger passer stort sett med programmeringen. PA-24 Felles granskningsrom er 
prosjektert større enn programmet tilsier, det samme gjelder størrelsen på teknikkrom for MR. Det er 
uklart hvorfor dette er gjort, og om det er hensiktsmessig. 

 
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av arealer til kompetansesenter for diagnostisk fysikk 

 Det er programmert riktige rom/romtyper med akseptable arealer 

 Kapasitetsbehov er ikke dokumentert og derfor ikke vurdert, men det registreres at det er prosjektert 
flere kontorplasser enn det har vært programmert 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig 

 Nærhetsbehov til andre funksjoner er ikke dokumentert og vurdert 

 Prosjekterte løsninger er større enn programmeringen, dette er kommentert i kuttlisten som fornuftig 
for å fylle ut bygget 

 
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av fellesarealer 

 Det er programmert riktige rom/romtyper med akseptable arealer. Møterom FE-17 er for lite til å huse 
30 personer som det er opplyst om i RFP. Vindfang er ført opp som netto funksjonsareal. Unntaket er 
pasienttoaletter uten forrom, spesielt nevnes det ved ankomsten ut mot venterommet som burde hatt 
et forrom 

 Kapasitetsbehov WC virker ivaretatt. For øvrige fellesarealer er det ikke vurdert kapasitetsbehov 

 Venterom virker å være vel stort for mottak av fire pasienter per time 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig 

 Nærhetsbehov til andre funksjoner er ikke dokumentert og kan ikke vurderes 

 Prosjekterte løsninger er større for garderober og pasientmottak, ellers i samsvar med 
programmeringen 

 

                                                           
7 «Tid på skannerrom» dividert på «tid til traceropptak» indikerer 1,2 opptaksplasser per skanner. Dette 

rundes opp til 2 plasser per skanner. Det er lite sannsynlig at tid på skannerrom blir kortere enn 30 min, noe 

som i så fall indikerer at det holder med 1 skanner for å dekke oppgitt årsbehov. 
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3.1.3 Sykehusapoteket 
 

Tabell 3-3: Programmering av funksjonelle enheter Sykehusapotek 

Sykehusapoteket funksjonsarealer HFP DFP RFP Prosj.  

SA Sykehusapotek 199 kvm 236 kvm 236 kvm 316 kvm  

  
 
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av arealer til sykehusapoteket 

 Det er programmert riktige rom/romtyper med akseptable arealer 

 Det er ikke definert et kapasitetsbehov, od dette kan derfor ikke vurderes 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig 

 Nærhet til andre funksjoner virker ivaretatt 

 Prosjekterte løsninger er i hovedsak i overenstemmelse med programmeringen. Unntaket er SA-17 som 
er prosjektert med 75 kvm mot programmert 30 kvm uten begrunnelse 

 

3.1.4 UiT 
 

Tabell 3-4: Programmering av funksjonelle enheter UiT 

UiT funksjonsarealer HFP DFP RFP Prosj.  

PR Preklinisk AKM 175 kvm 139 kvm 233 kvm 213 kvm  

  
Kvalitetssikrers vurdering av programmering av arealer til preklinisk avdeling for komparativ medisin 

 Det er programmert riktige rom/romtyper med akseptable arealer 
Nye støtterom er tilkommet i kostbare arealer som ikke var programmert  

o PR‐04 B Laboratorium Celledyrking 
o PR‐15 Bestrålingsmaskin 
o PR‐16 Undersøkelse rotter 
o PR‐17 Undersøkelse adferd 

 Det er ikke definert et kapasitetsbehov, det må forutsettes at det er en avstemming av behovet for 
dyreoppstalling i PET-senteret versus oppstartet prosjekt MH/MH2 der AKM får oppgraderte arealer 

 Innbyrdes plassering av rom virker hensiktsmessig 

 Nærhet til andre funksjoner virker ivaretatt 

 Det savnes nærhet til produksjon av Tc99m-tracere, noe som kunne vært løst med produktheis 

 Prosjekterte løsninger er i overenstemmelse med programmeringen: Sluser var programmert vel store, 
men disse er redusert i prosjekteringen. Det er uklart hvorvidt PR-13A og PR-13B kan regnes som netto 
funksjonsareal, siden disse er del av korridoren 
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 Programmering utstyr 

3.2.1 UNN 
 

Tabell 3-5: Programmering brukerutstyr UNN 

UNN brukerutstyr prioritet 1 i mill. kr. HPU NUP dRofus NUP  

IP MTU8 16,3 16,7  

IP GRU9 0,5 1,0  

LT MTU 11,0 15,4 ↑ 

LT GRU 1,0 1,1  

FO MTU - 3,3 ↑ 

FO GRU 0,3 0,3  

NM/PA MTU 5,8 8,8 ↑ 

NM/PA GRU 2,4 2,3  

FE MTU - 0,1  

FE GRU 0,4 0,4  

KF MTU - 0,1  

KF GRU - 0,3  

SUM  37,7 49,8  

 

Tabell 3-6: Kostnad per kvadratmeter brukerutstyr 

UNN brukerutstyr kr/kvm10 HPU NUP dRofus NUP 

IP 102.000 158.000 

LT 33.000 65.000 

FO 3.000 57.000 

NM/PA 9.000 34.500 

FE 1.500 12.000 

KF - 4.000 

 
 
Kvalitetssikrers vurdering av utstyrsprogrammering for isotopproduksjon 

 Type brukerutstyr og budsjettpris virker fornuftig. Funksjonen krever svært kostbart brukerutstyr 

 Kapasitetsbehovet er ivaretatt med foreslått brukerutstyr 

 Det er ikke planlagt gjenbruk11 av brukerutstyr for delfunksjonen i det hele tatt  
 
Kvalitetssikrers vurdering av utstyrsprogrammering for legemiddeltilvirkning 

 Type brukerutstyr og budsjettpris virker fornuftig 

 Det er en overkapasitet av hotceller, spesielt for FoU-delen. I utstyrsprogrammene er det planlagt at 
UNN kjøper to hotceller til FDG og to til FoU med prioritet 1, og UiT skal anskaffe to hotceller til 
forskningsformål. Er det ingen mulighet for sambruk innenfor FoU? Doble sett med hotceller gir 
mulighet til å drifte uten vesentlige opphold i produksjonen, men for forskningsformål er to slike doble 
sett med hotceller antageligvis en unødig stor investering  

 Det er ikke planlagt gjenbruk av brukerutstyr for delfunksjonen i det hele tatt  
                                                           
8 «MTU» er utstyrskategoriene MTU, IKT og LAB som angitt i HPU og utstyrsprogrammene 

9 «GRU» er utstyrskategoriene GRU og INV som angitt i HPU og utstyrsprogrammene 

10 kr/kvm = summen av «MTU» og «GRU» dividert på nettoareal for hver delfunksjon 

11 Gjenbruk i prosent regnes som budsjettkostnader for medflyttet utstyr dividert på brutto budsjettkostnader  
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Kvalitetssikrers vurdering av utstyrsprogrammering for farmasøytisk-kjemisk forskning 

 Type brukerutstyr og budsjettpris virker fornuftig, men dette er vanskelig å vurdere. I HPU ble det ikke 
spesifisert MTU til denne funksjonen i det hele tatt, det er derfor en markant økning i budsjettet med 
millioninvesteringer i ny synteseenhet for FDG og kromatografanalysator 

 Kapasitetsbehovet er vanskelig å vurdere for forskning 

 Det er ikke planlagt gjenbruk av brukerutstyr for delfunksjonen i det hele tatt  
 
Kvalitetssikrers vurdering av utstyrsprogrammering for nukleærmedisin og PET-avbildning 

 Type brukerutstyr og budsjettpris virker fornuftig. Budsjett for flytting av eksisterende PET/CT er 
vesentlig oppjustert til 2,5 mill. kr. Injeksjonsrobot er opplyst å være medflyttbar i HPU, dette er en 
kostbar enhet med budsjettpris 1,5 mill. kr. 

 For rom PA-24 og PA-30 er det elleve PACS-stasjoner med fire skjermer med prioritet 3, dvs. de er ikke 
med i budsjettet i NUP. De øvrige åtte kontorplassene i PA-30 er heller ikke bestykket med PC i NUP 

 Kapasitetsbehovet er ivaretatt med fire skannere. Det kan utføres flere undersøkelser enn det som er 
antatt behov i 2020; i forprosjektet er det lagt til grunn at det skal være syv pasienter per skanner per 
dag (1 500 per skanner per år), og basisprosjektet angir åtte pasienter per dag i 47 av årets uker (1 850 
per skanner per år). Med ytterligere bemanning kan man øke kapasiteten noe både for SPECT/CT og 
PET/CT. 

 For nukleærmedisin er det tenkt 
o 78 % gjenbruk for MTU som oppnås med å medflytte to gammakamera. Dette synes å være en 

realistisk forutsetning 
o 2 % gjenbruk for GRU. Dette virker lite for en eksisterende avdeling 

 For PA er det tenkt 
o 82 % gjenbruk for MTU som oppnås med å medflytte to gammakamera. Dette synes å være en 

realistisk forutsetning 
o Ingen gjenbruk av GRU. Dette virker lite for en avdeling som allerede har en PET/CT 

 
Kvalitetssikrers vurdering av utstyrsprogrammering for fellesarealer 

 Type brukerutstyr og budsjettpris virker fornuftig 

 Det er tatt høyde for å anskaffe en A/V-løsning for møterom FE-17, det virker fornuftig med en slik  

 Det er ikke planlagt noen skjerm i FE-02 venterom for pasienter 

 Det er ikke planlagt gjenbruk av brukerutstyr for delfunksjonen i det hele tatt  
 
Kvalitetssikrers vurdering av utstyrsprogrammering for kompetansesenter for diagnostisk fysikk 

 Type brukerutstyr og budsjettpris virker fornuftig. Funksjonen krever svært kostbart brukerutstyr 

 Kapasitetsbehovet er ivaretatt med foreslått brukerutstyr, da alle 16 kontorplasser er bestykket 

 Det er ikke planlagt gjenbruk av brukerutstyr for delfunksjonen i det hele tatt  
 
Kvalitetssikrers vurdering av prioriteringen 
For hver delfunksjon er det gjort en vurdering av brukerutstyr med prioritet 1. Det er i tillegg laget 
utstyrslister med prioritet 3 som sier hva som er tenkt anskaffet etter at bygget er ferdig. 

Tabell 3-7: Programmering brukerutstyr inkl. 3. prioritet 

UNN prioritering brukerutstyr i mill. kr. 1. prioritet 3. prioritet12 

GRU 5,4 0,8 

MTU 44,4 14,0 

SUM 49,8 14,8 

                                                           
12 Holder PET/CT og PET/MR utenfor i tabellen, disse står oppført med budsjettpris på hhv. 25 og 50 MNOK 
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Ny PET/CT til PA-17 med budsjettpris 20,0 MNOK er med i styresak 144-2014 der det bes om at denne 
finansieres allerede nå. 
 
For øvrig er prioritet 3 knyttet opp mot følgende aktiviteter: 

 Alt av brukerutstyr i LT-07B Laboratorium FDG med samlet budsjettpris 7,5 mill. kr. Denne er antagelig 
tiltenkt fremtidig eksport og er ikke viktig å anskaffe til innflytting 

 Alt av brukerutstyr til produksjon av Oksygen-15-isotop med samlet budsjettpris 4,6 mill. kr. Funksjonen 
i rom PA-15 PET/CT vil få en ekstra mulighet til å diagnostisere hjerteundersøkelser når dette utstyret 
anskaffes, men inntil videre benyttes kun FDG-preparater 

 Det er lagt opp til å vente med 1,4 mill. kr. til IKT-utstyr for NM og PA 

 Resten av prioritet 3 på 1,3 mill. kr. er forskjellig brukerutstyr som ikke virker vesentlig 
 

3.2.2 Sykehusapoteket 
 

Tabell 3-8: Programmering brukerutstyr Sykehusapoteket 

Sykehusapoteket brukerutstyr prioritet 1 i mill. kr. HPU NUP dRofus NUP 

SA MTU 1,2 0,6 

SA GRU - 3,2 

SUM  1,2 3,8 

 
 
Kvalitetssikrers vurdering av utstyrsprogrammering for sykehusapotek 

 Type brukerutstyr og budsjettpris virker fornuftig 

 Kapasitetsbehov virker ivaretatt med foreslått brukerutstyr 

 For GRU er det planlagt 5 % gjenbruk av sikkerhetsbenker o.l., mens det for MTU er planlagt med 7 % 
gjenbruk. Det virker som en lav gjenbruksandel gitt at apotekproduksjonen skal flytte fra eksisterende 
produksjonsarealer  

 Det er viktig at sykehusapoteket setter av nødvendige investeringsmidler til å kunne anskaffe planlagt 
brukerutstyr. 

 
Sykehusapoteket har satt to sikkerhetsbenker til prioritet 3 som samlet beløper seg til 1,4 mill. kr. Det antas 
å være tilstrekkelig antall benker med prioritet 1 slik at disse to ikke er vesentlig for oppstart. 

3.2.3 UiT 
 

Tabell 3-9: Programmering brukerutstyr UiT 

UiT brukerutstyr prioritet 1 i mill. kr. HPU NUP dRofus NUP  

SA MTU 7,5 23,3 ↑ 

SA GRU - 4,9  

SUM  7,5 28,1  

 
 
Kvalitetssikrers vurdering av utstyrsprogrammering for preklinisk avdeling for komparativ medisin 

 Type brukerutstyr og budsjettpris virker fornuftig. Tre bestrålingskammer er medtatt til en 
budsjettkostnad på 12,6 mill. kr. Dette sammen med 6,7 mill. kr. til legemiddeltilvirkning i PR-02 og 
Helkroppskryostat til 2,6 mill. kr. forklarer det meste av kostnadsøkningen fra HPU til dagens NUP 

 Det er vanskelig å vurdere kapasitetsbehovet i forskningsvirksomhet. Hele rom PR-02 er budsjettert 
med 6,7 mill. kr. i brukerutstyr inklusive to kostbare hotceller. Samlet sett blir det da fire hot-celler med 
syntetiseringsenheter til forskningsformål i plan 05, noe som virker for høyt 
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 For GRU er det ikke planlagt gjenbruk, mens det for MTU er planlagt med 23 % gjenbruk som er 
realistisk siden eksisterende PET/CT for dyr skal medflyttes 

 Det er viktig at UiT setter av nødvendige investeringsmidler til å kunne anskaffe planlagt brukerutstyr. 
 
UiT har satt PET/MR til dyr med prioritet 3 som er budsjettert med 14 mill. kr. Dersom denne skal anskaffes 
må det frigis areal til skanneren der laboratoriefunksjonen i PR-04A må flyttes til AKM sine øvrige lokaler. 

 Brukerperspektiv 

Det er gjort mye arbeid for å ivareta pasientperspektivet i prosjektet. Pasientorganisasjonene kunne vært 
vurdert som høringsinstans. Følgende kommentarer kan knyttes til pasientperspektivet: 

 I venterom er det programmer trådløst nett, det forutsettes at det er et gjestenett 

 I venterommet er det programmert automater, men ingen TV-skjerm 

 Universell utforming virker ivaretatt 

 Det anbefales at pasienttoalett ved venterommet skal ha et forrom 

 Teknisk program  

Det tekniske programmet, TP, er en videreføring av det opprinnelige overordnede tekniske program, OTP, 
og skal vise krav til teknisk infrastruktur, og skal bl.a. dokumentere konsekvenser av overordnede krav til 
energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer.  

Kvalitetssikrers vurdering av det tekniske programmet 

Det tekniske programmet bærer noe preg av at det i utgangspunktet er helt generelt utarbeidet for 
sykehusfunksjoner, og da spesielt for et opprinnelig prosjekt i A-fløyen, men de fleste romtypene som er 
listet opp med krav for inneklimaparametre etc., er likevel relevante for PET-senteret. Energikravene er 
opprinnelig satt til klasse B, som er forholdsvis strenge for denne typen produksjonsfasiliteter. Det er da 
også angitt at dette enkeltkravet ikke kan overholdes i alle arealer, men at det søkes løsninger med 
tilnærmet passivhus-standard i de deler av bygget der dette er mulig. 

Når det gjelder dimensjonerende utetilstand, er det valgt et utgangspunkt som vekter ordinære 
komfortkrav greit, men det bør gjøres en strengere vurdering av om temperatur og relativ fuktighet i det 
hele tatt kan tillates å gli i slike produksjonslokaler eller i arealene for Komparativ Medisin. 

Hvis dette ikke kan tillates, må kravene skjerpes en god del, og det må velges parametre for utetilstand som 
gir tilstrekkelig sikkerhet for ønsket oppetid i de omtalte arealene. 

Det tekniske programmet bærer også preg av litt hast i tilpasningen, og i kapitlet under orientering om PET-
funksjoner, bør setninger der det står huskepunkter som «beskriv overføring for væske», og «beskriv hvilke 
rør etc.», bør korrigeres slik at dette faktisk beskrives i dokumentet. 

Når det gjelder spesialavtrekk fra isotopproduksjonen og tilvirkningen av FDG og andre radiofarmaka, burde 
også TP inneholde krav som Statens Strålevern vil ha til monitorering og regelmessig kontroll av slike 
utslipp. 

I tillegg bør det også angis et krav til å beregningsmessig kunne forutse eventuelle problemer med slike 
utslipp i forhold til andre luftinntak ved sykehuset. 

Overordnet mener vi det Tekniske Programmet er et greit arbeidsunderlag for prosjektet, men at krav til 
temperaturer og relativ fuktighet, samt beregningsmessige uteklimaparametre, bør vurderes opp mot de 
strenge kravene fra produksjonsfasilitetene. Krav fra Statens Strålevern til utslipp av spesialavtrekk med 
strålefare bør også innarbeides i det tekniske programmet. 
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 Basisprosjekt 

Basisprosjektene er en samling av all nødvendig underlagsdokumentasjon for å videreføre validering av 
spesielt krevende produksjonsområder som er underlagt godkjenning og kontroll fra Statens 
Legemiddelverk.  

Det er produsert hele fire basisprosjekter som vedlegg til forprosjektet, og disse er utarbeidet for følgende 
arealer: Produksjon av PET-farmaka, Sykehusapotekets produksjonslokaler, Hotlab for nukleærmedisin, 
samt Preklinisk forskning 

Kvalitetssikrers vurdering av basisprosjekt 

Kun to av arealene er underlagt godkjenning og kontroll fra Statens Legemiddelverk; Produksjon av PET-
radiofarmaka, samt Sykehusapotekets produksjonslokaler. De øvrige; Hotlab for nukleærmedisin, samt 
Preklinisk forskning, er strengt tatt virksomheter som ligger utenfor godkjenningsområdet til Statens 
Legemiddelverk. 

Alle arealene, bortsett fra Sykehusapotekets produksjon, er imidertid underlagt kontroll og godkjenning fra 
Statens Strålevern. En modell med basisprosjekt og en form for enkel validering kan derfor være 
anvendelig, selv om dette kan være noe kostnadsdrivende for sluttproduktet. 

Basisprosjektet for Produksjon av PET-farmaka starter med forutsetningen om at anlegget skal 
dimensjoneres for produksjon av FDG som skal selges og transporteres ut av huset, og har derfor et 
innebygget element av overdimensjonering. 

Basisprosjektene henviser alle til RFP som er vedlagt forprosjektet, og medisinteknisk- og produksjonsutstyr 
som er tilknyttet dette. Det betyr at f. eks. basisprosjektet for PET-radiofarmaka, ikke tar hensyn til tegnet 
løsning med flere lab'er og Hot-celler, men tar utgangspunkt i en produksjonsenhet med to stk 
syntesehotceller og én dispenseringshotcelle for produksjon av FDG, samt én syntesehotcelle og én 
dispenseringshotcelle for FoU-virksomhet. I tillegg er det beskrevet bruk av én Isolator, klasse A for 
håndtering av produkt. 

Dette betyr at basisprosjektet for produksjon av PET-farmaka ikke inkluderer alle arealene som er vist i 
forprosjektet. 

Ellers synes de vedlagte basisprosjektene å gi et godt underlag for videre validering og prosjektering, og de 
er detaljerte i beskrivelse av gjeldende krav til utførelser og dokumentasjon. 

Overordnet mener vi at de vedlagte basisprosjektene er et greit arbeidsunderlag for prosjektet, men at 
omfang og krav til FDG-produksjonen må avstemmes med Forprosjektet og RFP. 

 Bygningsmessige og tekniske løsninger  

Bygget består av plan 5, 6 og 7.  Overordnet er plan 5 planlagt for produksjon av radiofarmaka samt 
tekniske arealer.  Dette planet er plassert under bakkenivå.  Plan 6 korresponderer med bakkenivået og 
sykehusets hovedinngang, og inneholder primært pasient- og publikumsarealer med tilhørende 
kontorvirksomhet.  Plan 7 som er øverste etasje, består av preklinisk forskning, avdeling for komparativ 
medisin (AKM), samt produksjonslokaler for apoteket.  Etasjen inneholder også kontorer bl.a. til 
Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (KDF). 

Kvalitetssikrer har gått gjennom de bygningsmessige- og tekniske løsningene som er valgt i forprosjektet på 
et overordnet nivå.   



Kvalitetssikring av forprosjektfasen – Tromsø PET-senter 

Terramar, Oslo Economics, Hospitalitet, Norconsult Side 35 av 58 21 . april 2015 

3.6.1 Bygningsmessige løsninger og logistikk  
Bygningsmessige løsninger er utformet med robusthet og fleksibilitet for mulig fremtidig ombygging, 
utbygging og påbygging.  Det er planlagt en god logistikk både med hensyn til person- og varetransport. Det 
er planlagt skille i arealene der det befinner seg radioaktive kilder og den delen av bygningsmassen der 
dette ikke skal forekomme i særlig grad.  Skillet i den langsgående korridoren fremstår som et godt 
alternativ. 

Det er planlagt en gangbro mellom universitetet og PET-senterets pre-kliniske del. Etasjehøyden i plan 5 er 
planlagt med høyde på ca. 5 meter.  Dette er ca. 1 meter høyere enn de øvrige etasjene.  

Kvalitetssikrers vurdering  
Det er noe inkonsistens i informasjonen som ligger i de ulike dokumentene.  Spesielt er det avvik mellom 
Teknisk program, Basisprosjektene, RFP og forprosjektrapporten.  Dette er uheldig og det bør foretas en 
synkronisering. 

Syklotronhvelvet er plassert rett bak bygningskroppen, og for å tilfredsstille krav til stråleskjerming kreves 
tykke vegger og dekke over. Siden forsyningsveien til AKM er lagt oppå hvelvet blir etasjehøyden i plan 5 
betydelig, netto ca. 5 meter. Det er også knyttet noe usikkerhet til denne høyden siden hvelvet må isoleres 
mot kondens og frost samt at det må være et bærelag og et slitelag for veien oppå tilleggsisolasjonen. 

Avhengig av hva som bestemmer laveste nivå i bygget, plassering av syklotron eller plassering av nivå på 
kulvert under Hansine Hansens vei, bør UNN vurdere muligheten for å optimalisere høyden på plan 5 og 
dermed redusere kostnader.   

Løsning med stor etasjehøyde gir en løsning med fallende kulvert med transportbånd som 
tilknytningsløsning til det eksisterende sykehuset. Dette kan fremstå som unødvendig komplisert og 
kostbart. Det må uansett benyttes løfteanordning for store deler av godset og pasientene som må 
transporteres i en slik kulvertløsning dersom en går bort fra transportbånd. 

Dersom hvelvet hadde blitt plassert inn i skråningen bak og kun forrommene til hvelvet hadde ligget under 
veien til AKM, kunne muligens etasjehøyden i plan 5 vært redusert med opp mot 1 meter. Dette kunne 
forenklet både kulvertløsning og løsningen for stråleskjerming fra syklotronhvelv. 

Etablering av en pre-klinisk del tett på behandling av pasienter bør resultere i en risikoanalyse der villet 
sabotasje tas med som en del av vurderingen.  Det er mulig en optimalisering av lokalene på universitetets 
side kunne medført at man unngår å ha oppstallingsplasser i PET-senteret og dermed både en redusert 
risiko og en mulig reduksjon i arealbehov for PET-senteret. 

 

3.6.2 Tekniske løsninger  
 

De tekniske rommene er plassert i plan 5.   

Kvalitetssikrers vurdering 
De tekniske løsningene i bygget virker robuste både i kapasitet og i kvalitet. Basert på informasjonen gitt av 
prosjektet i møter virker det som om prosjektet har kontroll på de noe spesielle føringsveiene som må 
etableres i denne type bygg for transport av radiofarmaka, med kort halveringstid, direkte til PET/CT og 
eventuelt PET/MR.  Det synes også som om skjerming med bruk av bly og avstander er ivaretatt, selv om 
dette ikke direkte fremkommer på tegninger og skjemaer. 

Løsningene for plassering og kontroll av utslipp fra spesialavtrekkene fra FDG-produksjonen og FoU-
virksomheten er ikke håndtert spesielt i forprosjektet. Disse løsningene bør undersøkes nærmere ved f. eks. 
CFD-simulering av spredningen fra avtrekkene sett opp mot plassering av luftinntak både på PET-senteret, 
og for sykehuset for øvrig. 
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Det bør gjøres en vurdering av risiko for innblanding av radioaktive komponenter i inntaksluften for 
eventuelt nærliggende luftinntak ved de mest fremtredende vindretningene som finnes i området. 

 Samlet vurdering av prosjektets utforming og løsninger 

I all hovedsak er det gjort et godt og omfattende arbeid i forbindelse med utformingen av prosjektet. Det er 
lagt ned mye arbeid i programmeringen, og denne virker gjennomtenkt med gjennomgående god kvalitet. 
Vi reiser imidlertid spørsmål ved om det overinvesteres i lab-arealer i plan 05, noe som anbefales 
kontrollert. Det virker også som om andre funksjonsarealer er økt mye da bygget ble forstørret i plan 05.  

Programmeringen av brukerutstyr og budsjettpriser som er benyttet virker i all hovedsak fornuftig. Det 
synes imidlertid å være en overkapasitet av hotceller, spesielt for FoU-delen. I utstyrsprogrammene er det 
planlagt at UNN kjøper to hotceller til FDG og to til FoU med prioritet 1, og UiT skal anskaffe to hotceller til 
forskningsformål. Doble sett med hotceller gir mulighet til å drifte uten vesentlige opphold i produksjonen, 
men for forskningsformål synes to slike doble sett med hotceller å være en unødig stor investering  

Det tekniske programmet bærer noe preg av at det i utgangspunktet er helt generelt utarbeidet for 
sykehusfunksjoner, og da spesielt for et opprinnelig prosjekt i A-fløyen, men de fleste romtypene som er 
listet opp med krav for inneklimaparametre etc., er likevel relevante for PET-senteret. Overordnet mener vi 
det Tekniske Programmet er et greit arbeidsunderlag for prosjektet, men at krav til temperaturer og relativ 
fuktighet, samt beregningsmessige uteklimaparametre, bør vurderes opp mot de strenge kravene fra 
produksjonsfasilitetene. Krav fra Statens Strålevern til utslipp av spesialavtrekk med strålefare bør også 
innarbeides i det tekniske programmet. 

Basisprosjektet for produksjon av PET-farmaka synes ikke å inkludere alle arealene som er vist i 
forprosjektet, men de vedlagte basisprosjektene virker ellers å gi et godt underlag for videre validering og 
prosjektering, og er detaljert i beskrivelse av gjeldende krav til utførelser og dokumentasjon. Omfang og 
krav til FDG-produksjonen bør imidlertid avstemmes med Forprosjektet og RFP. 

Når det gjelder bygningsmessige løsninger er det noe inkonsistens i informasjonen som ligger i de ulike 
dokumentene.  Spesielt er det avvik mellom Teknisk program, Basisprosjektene, RFP og 
forprosjektrapporten. Dette er uheldig og det bør foretas en synkronisering. De tekniske løsningene i 
bygget virker robuste både i kapasitet og i kvalitet. Løsningene for plassering og kontroll av utslipp fra 
spesialavtrekkene fra FDG-produksjonen og FoU-virksomheten er imidlertid ikke håndtert spesielt i 
forprosjektet. Disse løsningene bør undersøkes nærmere ved f. eks. CFD-simulering av spredningen fra 
avtrekkene sett opp mot plassering av luftinntak både på PET-senteret, og for sykehuset for øvrig. Det bør 
gjøres en vurdering av risiko for innblanding av radioaktive komponenter i inntaksluften for eventuelt 
nærliggende luftinntak ved de mest fremtredende vindretningene som finnes i området.  

Tabellen nedenfor oppsummerer våre vurderinger av prosjektets utforming og løsninger. 

Tabell 3-10: Kvalitetssikrers samlede vurdering av prosjektets utforming og løsninger. 

Kvalitetssikringselement Hvor er det 
dokumentert?  

Kommentar Kvalitet 

Programmering av 
funksjonsareal 

 HFP - 20.08.2012 

 Idé- og 
konseptfaserapport - 
30.10.2012 

 DFP - 20.02.2013 

 Idé- og 
konseptfaserapport - 
26.04.2013 

 Forprosjektrapport 
27.11.2014 med PET 

Det er lagt ned mye arbeid 
i programmeringen som 
virker gjennomtenkt med 
gjennomgående god 
kvalitet. 
Det reises imidlertid tvil 
om det overinvesteres i 
lab-arealer i plan 05, noe 
som anbefales kontrollert. 
Det virker som andre 
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Delfunksjonsprogram 
14.11.2015 

 RFP dRofus– oktober 
2014 

 Presentasjonshefte - 
november 2014 

 Basisprosjekt Hotlab 
nukleærmedisin – 
10.11.2014 

 Basisprosjekt 
preklinisk forskning – 
25.11.2014 

 Basisprosjekt 
Produksjon av PET-
radiofarmaka – 
10.11.2014 

 Basisprosjekt 
Sykehusapotekets 
produksjonslokaler – 
11.11.2014 

funksjonsarealer også har 
vokst vel mye som følge 
av at bygget er blitt 
forstørret i plan 05. 

Programmering 
Utstyr 

HPU 20.02.2013 
Strategirapport medisinsk 
avbildning 2011 
Forprosjektrapport 
27.11.2014 
BUP og NUP fra dRofus, 
november 2014 

I alt synes 
programmeringen å være 
fornuftig, men vi stiller 
spørsmål ved om det er 
beregnet en overkapasitet 
på hotceller. Det er seks 
hotceller med tilhørende 
syntetiseringsenheter og 
to til som er planlagt 
anskaffet senere.  

 

Teknisk program Teknisk program Krav til temperaturer og 
relativ fuktighet, samt 
beregningsmessige 
uteklimaparametre bør 
vurderes opp mot de 
strenge kravene fra 
produksjonsfasilitetene. 
Krav fra Statens Strålevern 
til utslipp av 
spesialavtrekk med 
strålefare bør også 
innarbeides i TP. 

 

Bygningsmessige og 
tekniske løsninger 

Forprosjektrapport 
RFP 
Basisprosjektene 

Det er noe inkonsistens i 
informasjonen som ligger i 
de ulike dokumentene.  
Spesielt er det avvik 
mellom Teknisk program, 
Basisprosjektene, RFP og 
forprosjektrapporten.  
Dette er uheldig og bør 
synkroniseres 
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4. ØKONOMISKE ANALYSER 

 Prosjektkostnader 

Prosjektets investeringskostnader er presentert i forprosjektrapportens kapittel 11 om økonomi. Videre er 
prosjektets kalkyle presentert som en del av usikkerhetsanalysen (dokumentert i egen rapport datert 
16.11.2014). 

Prosjektkostnaden som er presentert i det siste underlaget mottatt fra prosjektledelsen er satt opp i 
tabellen nedenfor.  Det er korrigert for en regnefeil på 0,5 mill. kr. i post 2.  Arealet som er benyttet er 4 
213m2. 

Tabell 4-1: Prosjektkostnader 

Post Beskrivelse Pris Pris pr m2 
1 Felleskostnader 16 000 000 3 798 
2 Bygning 78 092 000 18 536 
3 VVS-installasjoner 39 982 000 9 490 
4 Elkraft 21 780 000 5 170 
5 Tele og automatisering 18 780 000 4 458 
6 Andre installasjoner 4 570 000 1 085 
 Huskostnad (sum 1-6) 179 204 000 42 536 
7 Utendørs 16 410 000 3 895 
 Entreprisekostnad (sum 1-7) 195 614 000 46 431 
8 Generelle kostnader 71 000 000 16 853 
9 Spesielle kostnader 138 565 000 32 890 
 Grunnkalkyle (sum 1-9) 405 179 000 96 174 
 Forventede tillegg 24 104 000 5 721 
 Forventet prosjektkostnad 429 283 000 101 895 

 Sikkerhetsmargin 17 500 000 4 154 

 Rammekostnad 446 783 000 106 049 

 

Kvalitetssikrers vurdering 

Forprosjektets kapittel 11 angir en P50 på 446,3 mill. kr. Det er ikke presentert andre sannsynlighetsnivåer 
(f.eks. P85). Dette er noe avvikende sett i forhold til oppsettet i tabellen over. 

Det kunne med fordel vært et kapittel i forprosjektet som redegjør for hva som er inkludert i de ulike 
postene i kalkylen, inkludert bygningsdelstabellen, samt sentrale forutsetninger som ligger til grunn for 
utarbeidelsen av kalkylen. Slik kostnadene nå er presentert er det vanskelig å gi en kvalifisert vurdering av 
kalkylen da innholdet ikke er godt beskrevet. Vi savner også en presentasjon av eventuelle kostnader og 
elementer som ikke er inkludert. 

Kvalitetssikrer har mottatt nytt kostnadsoverslag på to-siffernivå uten kommentarer eller forklaringer på 
hva som er inkludert i tallene fra prosjektet. Disse kostnadene avviker fra de tallene som finnes i 
usikkerhetsanalysens første resultat og også resultatet fra ny simulering av usikkerhetsanalysen. 

Prosjektet er et teknisk intensivt areal. Det vil således være forventet en høy kostnad pr kvadratmeter. 
Kalkylen viser en prosjektkostnad på ca. 106 000 kr. / m2. Sammenlignet med andre sykehusprosjekter er 
dette et relativt høyt nivå, selv om dette er teknisk tunge arealer. 



Kvalitetssikring av forprosjektfasen – Tromsø PET-senter 

Terramar, Oslo Economics, Hospitalitet, Norconsult Side 40 av 58 21 . april 2015 

Tallene i de enkelte kapitlene på to-siffernivå i basiskalkylen synes å være høye i forhold til gjennom-
snittspriser i statistikker for prosjekter med sammenlignbare arealer. Både VVS- og elektrofagene har en 
entreprisekostnad på kr. 9 400 – 9 800,- pr. m2 eks. mva. Dette er normalt vesentlig over det som regnes 
som netto entreprisekostnad for fagene. Det finnes også en generell post i VVS-kalkylen på 3,5 mill. kr., og i 
de samlede elektrotekniske anlegg på 820 000 kr. som synes å være en reserve i kalkylen for de tekniske 
anleggene. 

Kostnadselementene i kapittel 8 Generelle kostnader er relativt høye.  Noe av årsaken kan forklares med at 
prosjektet har en historikk med mye arbeid/prosjektutvikling i ide og skissefasen. Det er inkludert 20 mill. 
kr. under post 83 Administrasjon. Dette synes å være høyt.  

I kapittel 9 Spesielle kostnader er det lagt inn en post 99 Andre spesielle kostnader på 10 mill. kr. som er 
oppgitt i møter at skal dekke prisstigningen. 

Det er sannsynligvis mulig med mer gjenbruk av brukerutstyr enn det som er forutsatt. Dette kan redusere 
budsjettet noe. I motsatt retning trekker manglende bestykning av 19 kontorplasser som kan øke 
budsjettet noe. Alt i alt virker brutto og netto utstyrsprogram å være godt gjennomarbeidet med en trygg 
økonomisk ramme. 

Det er etablert en kuttliste i prosjektet.  Denne inneholder ingen større kutt som f.eks. større reduksjon i 
arealer. Det er tatt med enkelte mulige reduksjoner, men det er ikke sett på muligheten for å redusere 
omfang av kostbare arealer som vil kunne gi en reell besparelse for disse arealene på i størrelsesorden 60 
000-70 000 kr. / m2. Kuttlisten burde også inkludere antatt tidspunkt der beslutning om kutt må tas for at 
dette skal kunne gjennomføres. 

Det er en vesentlig usikkerhet knyttet til hvordan prosjektet kommer frem til de ulike tallene som 
presenteres. Dette gjelder både de tallene rådgivergruppen har kalkulert ved flere anledninger, de reserver 
og marginer som presenteres i usikkerhetsanalysen, og i de siste mottatte underlagene. Fra siste 
usikkerhetsanalyse (simulering med nye kalkyletall, men uten endret usikkerhet) og til kalkylene som 
foreligger per dags dato er reserver og marginer halvert.  Vi stiller spørsmål ved bakgrunnen for denne 
reduksjonen, når vesentlige forhold ikke synes å være endret (f.eks. innhenting av tilbud eller ny 
usikkerhetsanalyse). Dette må også sees i sammenheng med et svært lavt standardavvik (mål på 
usikkerhet) i utgangspunktet, se også kommentarene i kapittel 4.2.  

 Usikkerhetsanalyse 

I arbeidet med forprosjektet er det utarbeidet en usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene.  Denne er 
gjennomført med en fellessamling der prosjektledelsen og rådgivere deltok, og dokumentert i en egen 
rapport datert 16.11.2014.  Usikkerhetsanalysen resulterte i en P50 på 519,9 mill. kr. og en P85 på 568,4 
mill. kr.  I etterkant av dette ble grunnkalkylen nedjustert og en simulering viser da en P50 på 445,6 mill. kr. 
og en P85 på 487,1 mill. kr. Denne simuleringen er gjort uten en ny vurdering av usikkerhet.  

Kvalitetssikrers vurdering 

Usikkerhetsanalysen viser et standardavvik (mål på usikkerhet) på 9 %. Dette er lavt sammenlignet med 
andre sammenlignbare prosjekter i samme prosjektfase. Et for lavt standardavvik kan medføre for små 
økonomiske rammer. 

Vi har gjort følgende øvrige observasjoner knyttet til usikkerhetsanalysen: 

1. Basiskalkylen er endret etter fellessamlingen og gjennomført usikkerhetsanalyse. Dette medfører at 

usikkerhetsspennet som er presentert i prosjektet kun er simulert med utgangspunkt i den første 

basiskalkylen og tilhørende vurdering av usikkerhet. Usikkerhetsspennet kan dermed bli feil dersom 
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reduksjonen i kalkylen ikke er jevnt fordelt. Det er ikke sannsynliggjort i rapporten at en slik 

fremgangsmåte gir et riktig bilde av usikkerheten.  

2. Det er satt lavt usikkerhetsspenn på rigg og på entreprenørmarkedet.  Dette bidrar trolig til et for 

lavt standardavvik. 

3. Det er oppgitt usikkerhetsspenn på kalkylepostene for VVS på «+10%/-15% / -20 %.». Det er 

vanskelig å forstå hva dette innebærer. 

4. Opprinnelig basiskalkyle vist i usikkerhetsanalysen ser ikke ut til å inkludere mva. 

Den nye kalkylen som er oversendt viser som nevnt i tillegg enda lavere reserver og marginer enn resultatet 
fra usikkerhetsanalysen. Vi stiller spørsmål ved denne vesentlige reduksjonen som prosjektet har gjort i 
perioden fra usikkerhetsanalysen ble utført og til nytt kalkyleunderlag ble mottatt (4 måneder). En 
reduksjon kunne vært drøftet f.eks. dersom tilbud fra markedet var mottatt, men vi er ikke kjent med 
forhold som skulle tilsi en reduksjon i reserver og marginer.  

Basert på vurderingene ovenfor anbefales det at det gjennomføres en ny usikkerhetsanalyse før de 
endelige økonomiske rammene for prosjektet fastlegges. 

   

 Driftskostnader  

Det er gjennomført en driftsøkonomisk analyse i Forprosjektrapporten som viser driftskostnader i 2014 
basert på dagens nivå med 400 pasienter på 21,2 mill. kr. Alternativet med én PET/CT i 2019 er beregnet å 
koste 37,4 mill. kr. årlig, mens det med to PET/CT fra 2025 er beregnet driftskostnader på 45,9 mill. kr. 

Analysen av driftskostnader slik den er presentert i forprosjektet er gjennomført på et overordnet nivå og 
det er vanskelig å vurdere hva som er innberegnet i de ulike postene. Det har derfor vært nødvendig å 
gjennomgå konseptfaserapporten og Hovedfunksjonsprogrammet. På forespørsel fikk vi derfor oversendt 
et mer detaljert grunnlag for beregningene av driftsøkonomien i e-post av 18. mars. Beregningene ble 
deretter ytterligere bearbeidet og justert i e-post av 17. april. 

Tallene er noe endret fra de som er gjengitt i konseptfaserapportene. Det er oppgitt at det i forprosjektet 
ble lagt stor vekt på å bygge inn rasjonelle løsninger som reduserer personalbehov. Det er derfor lagt til 
grunn 10 % redusert bemanning sammenliknet med konseptfasens beskrivelse. Dette er oppgitt å være 
gjort i samsvar med klinisk miljø på avdelingen som vurderer at forbedret logistikk gir en 
effektiviseringsgevinst. Beregnede personalkostnader er gjengitt nedenfor: 

Tabell 4-2: Personellkostnader 

 

leder 1400 0 0 1 1400 1 1400

legespesialist 1400 3,85 5390 4 5600 6 8400

LIS 1050 1 1050 2 2100 3 3150

Radiograf 600 2 1200 3 1800 4 2400

Bio ing 600 5,5 3300 6 3600 7 4200

sekretær 450 2 900 2 900

Fysiker 700 2 1400 2 1400

Apotektekniker 500 1 500 1 500

Farmasøyt 700 2 1400 2 1400

Kjemiker 700 3 2100 3 2100

Ingienør 650 1 650 2 1300

Forskningstekniker 450 1 450 1 450

Sum 12,35 10940 28 21900 34 27600

Personellkategori Dagens bemanning  Senter 1 skanner Senter 2 scannere

Lønn inkl sosiale 

utgifter Årsverk Kostnad Årsverk Kostnad Årsverk Kostnad
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I forprosjektrapporten er det også, sammenlignet med konseptfaserapporten, gjort endringer i anslagene 

for varekostnader, service og vedlikeholdskostnader samt andre indirekte kostnader. I forprosjektrapporten 

og styresaken finner vi ikke noen forklaringer på hva endringene skyldes. I regnearket som ble oversendt 

18. mars fremstilles imidlertid de samlede driftskostnadene ved bygging av PET senteret på følgende måte: 

Tabell 4-3 Driftskostnader utbygging av PET-senter  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Personellkostnader 20 20 21 23 27 27 27 27 27 
Vedlikehold, serviceavtale 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Andre driftskostnader (FDV) 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 
Innkjøp FDG n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Rentebelastning (4 %) 450 MNOK 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
Avskrivninger 6,9 13,7 13,7 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 

Totalt (MNOK) 59,3 67,1 69,1 75,0 79,0 79,0 79,5 79,5 79,5 
Antall pasienter 1 570 1 800 2 030 2 260 2 375 2 433 2 461 2 476 2 483 
Kostnad pr pasientbehandling  
(1000 NOK) 

37,74 37,28 34,05 33,20 33,28 32,49 32,31 32,12 32,03 

 

I e-post av 17. april fremkommer også noe mer forklarende tekster rundt de ulike beregningene. Det er 
oppgitt at analysen inkluderer alle husutgifter inkludert FDV for universitetsarealer og Sykehusapotek og 
det er beregnet kvadratmeterpris for FDV på 2000 kr/m2, som er dobbelt så høyt som beregnet i andre 
prosjekter. I posten Andre driftskostnader er serviceavtaler og liknende estimert til 3,5 mill kr, og økende til 
5 mill kr pr år.  

Produksjonskostnadstallene er oppgitt å være er basert på tall fra Norsk Medisinsk Syklotronsenter. I deres 
driftsmodell var det anslått 1,5 mill kr/år til produksjonskostnad for FDG. På grunn av forskning og mulighet 
for økning av produksjon til flere scannere er dette estimert til 2,5 mill kr og økende til 5 mill kr/år for UNN.  

Kvalitetssikrers vurdering av dokumentasjonen 

Driftskostnadene som er presentert varierer betydelig mellom ulike dokumenter og faser i prosjektet. Dette 
har bidratt til å skape usikkerhet rundt beregningene. I e-post av 17. april er det imidlertid, som presentert 
ovenfor gitt noe mer utfyllende forklaringer knyttet til hvordan beregningene er foretatt. 

I styrevedtaket fra Helse Nord av 17. desember legges det til grunn at det skal planlegges for oppstart med 
to scannere. I e-post av 10. april er det oppgitt at en skanner ikke vil bli brukt initielt. Fremskrivningstall for 
behov er oppgitt å tilsi at det ikke er behov for å ta i bruk skanner nr 2 før 2020. Økt kostnad til drift av 
skanner nr 2 er derfor ikke lagt inn før 2020. Regnearket oversendt 18. mars viser imidlertid kostnader for 
pasientbehandling ved Aleris grunnet underkapasitet i årene 2017-2020 ved etablering av skanner nr 2 i 
2020. Det synes derfor noe uklart hva behovet er.  

Det synes også uvanlig å planlegge for at dyrt medisinsk utstyr skal stå ubrukt i flere år. Etter vår vurdering 
burde det derfor vært vurdert nærmere hvorvidt man kan utsette investeringen i PET/CT nummer 2 og 
håndtere overgangsfasen til nytt bygg gjennom økt kjøp fra private tilbydere. Alternativt om det finnes 
bruksområder for utstyret som kan generere inntekter. 

På overordnet nivå er det til dels store avvik mellom driftsøkonomiske beregninger i ulike dokumenter. 
Mangelfulle og/eller vanskelig tilgjengelige forklaringer, gjør det utfordrende å vurdere hvorvidt den 
anbefalte driftsmodellen er den beste, og om de økonomiske beregningene knyttet til denne er de riktige. 

Vi har fått oppgitt at Økonomi- og analysesenteret ved UNN arbeider med en oppdatering av den 
driftsøkonomiske analysen. Denne bør ferdigstilles før eventuelle vedtak, og vi anbefaler at den utformes i 
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tråd med rammeverket angitt i veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av 
investeringsprosjekter i helsebygg.13 

Enkelte av intervjuobjektene har også oppgitt at det vil kunne bli utfordrende å skaffe kompetent personell 
for å drifte PET-senteret. Dette vil i så fall gjøre driftsmodellen sårbar. 

 

 

 Økonomisk bæreevne 

I forprosjektrapporten er det ikke utarbeidet noen økonomisk bærekraftsanalyse utover en oppstilling i to 
ulike tabeller som viser de årlige kostnadene fra 2017 til 2025 for henholdsvis nullalternativet og alternativ 
1 som er etablering av PET-senteret hvor PET/CT nr 2 er forutsettes etablert i 2020.  

Vi har i e-post av 30. mars fått oppgitt at det ble vurdert at å levere en bærekraftanalyse for kun PET-
senteret ikke gir et riktig bilde for virksomheten totalt. Det ble derfor vurdert som mest hensiktsmessig å 
behandle bærekraft i styresakene. Det vises i e-posten til at bæreevne er behandlet i UNNs styresak 
108/2014 hvor følgende tabell er presentert: 

Tabell 4-4: Bærekraftsanalyse fra UNN - styresak 108/14 

 

Som det fremgår av tabellen forutsetter bærekraften at det gjennomføres omstilling av organisasjonen. Det 
finnes imidlertid per nå ingen konkrete planer for omstilling i 2018-2022. Omstillingskravene som er oppgitt 
å tilsvare i størrelsesorden ca 0,5 til 1 % av totalbudsjettet, er ifølge prosjektet ansett som realistisk å 
gjennomføre årlig. 

Bærekraftsanalysen som er presentert baserer seg videre på en forutsetning om at prosjektet i sin helhet 
skal finansieres gjennom UNNs egen likviditet. I Helse Nords styrevedtak for Styresak 144-2014 fremgår det 
imidlertid at prosjektet er tenkt delvis finansiert gjennom låneopptak. Helse Nord ber også i dette 
styrevedtaket om at det innen 30. mai 2015 foretas analyser av de økonomiske konsekvenser av prosjektet 
for regionen i sum og for det enkelte helseforetak. 

I e-post av 17. april fikk vi oversendt en justert bærekraftsanalyse hvor det er gjort flere endringer med 
hensyn til sentrale forutsetninger. I tidligere bærekraftsanalyser er det benyttet 4 % renter på lån. Dette er 

                                                           
13 Tilgjengelig på sykehusplan.no 
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vurdert som unødvendig høyt og det er justert ned til 3%. I tillegg har man justert lønnskostnadene til å 
gjenspeile netto økte lønnskostnader som følge av byggingen av PET-senteret. Tabellen nedenfor viser den 
oppdaterte bærekraftsanalysen per april 2015 basert på netto økning i lønnskostnader og 3 % lånerente. 

Tabell 4-5 Oppdatert bærekraftsanalyse per april 2015 

 

 

Merkostnaden ved å bygge PET-senteret er beregnet til ca 42 mill kr per år samt reisekostnader på om lag 7 
mill kr årlig. Alternativkostnaden er beregnet til inntil 58 mill kr for kjøp av tjenester fra Aleris som gir 12 
mill kr i årlige reisekostnader.  

Den reviderte økonomiske analysen vurderer fortsatt byggealternativet som fordelaktig, spesielt med tidlig 
realisering av ny PET/CT. Beregningsmodellen viser at bygging av senteret på sikt vil være lønnsomt også 
ved betydelig reduksjon i prisene hos private tilbydere. 

Kvalitetssikrers vurdering av dokumentasjonen 

Analysene som er gjennomført til nå viser at prosjektet trolig over tid vil gi kostnadsbesparelser for UNN og 
Helse Nord. Prosjektet medfører imidlertid økte kostnader i startfasen og det er ikke utarbeidet konkret 
planer for hvordan omstillingsbehovet skal håndteres.  

I tillegg bør det etter vår vurdering, slik det er omtalt i kapitlene ovenfor, gjøres en nærmere gjennomgang 
av de økonomiske analysene knyttet til investeringskostnader og driftskostnader. Eventuelle oppdateringer 
av disse elementene vil medføre behov for oppdatering også av den økonomiske bærekraftsanalysen. 

Vi anbefaler man i en oppdatert analyse legger vekt på å resultatene på en tydelig og transparent måte som 
viser hvordan beregningene er utført, og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Fortrinnsvis i tråd med 
gjeldende veiledere. 

 

 Finansiering 

I styresak Helse Nord RHF 18-2014 ble det vedtatt at forprosjektrapporten skal inneholde en oppdatert 
gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet. Finansieringsplan omtales imidlertid ikke i 
forprosjektrapporten.  

I UNNs styresak 108/2014 er det som vist i utklippet nedenfor gjennomført en likviditetsanalyse som viser 
negativ likviditet frem til og med 2022. 

 

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 3,0           10 11 11 13 17 17 17 17 17

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 12,3         18,5         18,5         18,5         18,5         18,5         18,5         18,5         18,5         

Rente egen likviditet 4,9           14,6         14,6         14,6         14,6         14,6         14,6         14,6         14,6         14,6         14,6         

Netto kostnader 4,9           17,6         36,9         42,4         39,7         41,0         42,4         42,0         42,3         42,3         42,2         
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Tabell 4-6: Utklipp likviditetsanalyse – UNN styresak 108/2014 

 

I styresak 110/14 fremkommer imidlertid følgende vurderinger rundt finansieringen: 

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. 

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. 

Finansieringen er deretter behandlet i styresak 144-2014 av 17. desember i Helse Nord hvor det ble 
godkjent at det kan søkes om 70 % lånefinansiering i Helse- og omsorgsdepartementet til realisering av 
prosjektet. Følgende finansieringsplan ble presentert i dette saksfremlegget:  

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  
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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  

 

Kvalitetssikrers vurdering av dokumentasjonen 

Analysene som er gjennomført viser at den økonomiske situasjonen er anstrengt. Gitt investeringstilskudd 
fra Helse Nord, og låneopptak fra låneopptak fra HOD til gjennomføring av PET vil det trolig være 
tilstrekkelig likviditet til å finansiere prosjektet gitt kostnadene som er beregnet i forprosjektet.  

Vi stiller som vist i foregående kapitler imidlertid spørsmål ved beregningene av både investeringskostnader 
og driftskostnader. Eventuelle endringer i beregningene disse vil også påvirke finansieringsbehovet. 
Finansieringsanalysene bør derfor oppdateres når nye tall fra kostnads- og usikkerhetsanalysene er på 
plass.  

Vi anbefaler at en ny plan utarbeides i tråd med Veileder for sykehusprosjekters økonomiske bæreevne slik 
at det det tydelig fremgår hvordan det skal stilles tilstrekkelig likvide midler til rådighet i prosjektperioden.  

 

 Samlet vurdering av økonomiske analyser 

Forprosjektet angir en P50 investeringskostnad på 446 MNOK.  Det kunne imidlertid med fordel vært et 
kapittel i forprosjektet som redegjør for hva som er inkludert i de ulike postene i bygningsdelstabellen. Slik 
kostnadene nå er presentert er det vanskelig å gi en kvalifisert vurdering. Mangelfulle beskrivelser av 
kostnadselementene skaper en usikkerhet rundt hvordan de ulike tallene i kalkylen er fremkommet. Dette 
gjelder både de tallene rådgivergruppen har kalkulert ved flere anledninger innenfor en kort tidsperiode, 
samt de reserver og marginer som presenteres i usikkerhetsanalysen og i de siste mottatte underlag. Det 
anbefales derfor at det utarbeides et dokument som gir en detaljert redegjørelse for forutsetningene for 
kostnadskalkylen. 

I arbeidet med forprosjektet er det utarbeidet en økonomisk usikkerhetsanalyse basert på simulering ut fra 
en usikkerhetsanalyse som bygger på eldre kostnadskalkyler. Metodikken som er benyttet medfører at 
usikkerhetsspennet kan bli feil. Det er også satt uvanlig lavt usikkerhetsspenn på rigg og på 
entreprenørmarkedet som bidrar til å etablere et lavt standardavvik. 

Basert på svakhetene knyttet til metodikken for Usikkerhetsanalysen anbefales det at det gjennomføres en 
ny usikkerhetsanalyse før endelig prosjektramme vedtas. 

Beskrivelsen av den driftsøkonomiske analysen er videre knapp og det er vanskelig å vurdere beregningene 
i denne, samt om alle relevante elementer er medregnet i de oppstilte postene. Det synes også uvanlig å 
planlegge for at dyrt medisinsk utstyr skal stå ubrukt i flere år. Etter vår vurdering burde det derfor vært 
vurdert nærmere hvorvidt man kan utsette investeringen i PET/CT nummer 2 og håndtere overgangsfasen 
til nytt bygg gjennom økt kjøp fra private tilbydere. Alternativt om det finnes bruksområder for utstyret 
som kan generere inntekter.  

Økonomi- og analysesenteret ved UNN arbeider med en oppdatering av den driftsøkonomiske analysen. 
Denne bør ferdigstilles før eventuelle vedtak, og vi anbefaler at den utformes i tråd med veileder for 
beregning av samlet økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg. Dette vil i større grad 
kunne sikre etterprøvbarhet og transparens i beregningene. 
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Analysene som er gjennomført til nå viser at prosjektet trolig over tid vil gi kostnadsbesparelser for UNN og 
Helse Nord over tid. Prosjektet medfører imidlertid økte kostnader i startfasen og foretakets økonomiske 
bæreevne og likviditet er presset. Analysene knyttet til bæreevne og finansiering bør derfor også 
oppdateres i tråd med eventuelle endringer i analysene av kostnader og usikkerhet. 

Vi anbefaler at det i forbindelse med Helse Nords bestilling av økonomiske bærekraftsanalyser 
gjennomføres en bærekraftsanalyse i tråd med veileder for beregning av samlet økonomisk konsekvens av 
investeringsprosjekter i helsebygg «Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne». Tilsvarende anbefaler vi at 
også finansieringsplan utarbeides etter malen i denne veilederen. Tabellen nedenfor oppsummerer vår 
vurdering av de økonomiske analysene. 

Tabell 4-7 Kvalitetssikrers samlede vurdering av økonomiske analyser 

Prosjektets kostnader og 
økonomiske bæreevne 

   

Prosjektkostnader Forprosjektrapporten 
 
Kalkylegrunnlag oversendt 3. mars 

Mangelfulle 
beskrivelser av 
kostnadselementene 
skaper en usikkerhet i 
forhold til hvordan man 
kommer frem til de 
ulike tallene for 
kalkylen.  

 

Usikkerhetsanalyse Forprosjektrapporten 
 
Usikkerhetsanalyse (datert 16. 
november 2014) 

Usikkerhetsanalysen er 
basert på simulering ut 
fra en 
usikkerhetsanalyse som 
bygger på eldre 
kostnadskalkyler. Det 
anbefales at det 
gjennomføres en ny 
usikkerhetsanalyse før 
endelig prosjektramme 
vedtas. 
 

 

Driftskostnader Forprosjektrapporten 
Helse Nord RHF - Styresak 144-
2014 av 17. desember 2014 
 
Regneark med økonomiske 
analyser oversendt i e-post 18. 
mars 

Beskrivelse av 
driftskostnader er 
knappe og det er 
vanskelig å om alle 
relevante elementer er 
medregnet i de 
oppstilte postene. Vi 
stiller spørsmål ved om 
2 Skannere fra oppstart 
er den mest 
kostnadseffektive 
modellen  

 

Økonomisk bæreevne Forprosjektrapporten 
Helse Nord RHF - Styresak 144-
2014 av 17. desember 2014 
 
Regneark med økonomiske 
analyser oversendt i e-post 18. 
mars 

Prosjektet vil trolig 
innebære besparelser 
sammenlignet med 
nullalternativet over 
tid. De nødvendige 
omstillingstiltakene for 
å sikre bæreevne i de 
første årene bør 
konkretiseres. Styret i 
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Helse Nord har bestilt 
nye beregninger av 
bærekraft innen 30. 
mai. Vi anbefaler at 
dette gjøres i tråd med 
gjeldende veiledere. 

Finansiering Helse Nord RHF - Styresak 144-
2014 av 17. desember 2014 

Finansieringen antas å 
være tilstrekkelig tross 
presset likviditet og 
bæreevne. Analysene 
bør imidlertid 
oppdateres etter 
gjennomgang av 
kostnader og 
usikkerhet. 
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5. ENTREPRISEMODELL OG GJENNOMFØRINGSSTRATEGI 

 

 Valg av entreprisemodell 

I forprosjektrapportens kapittel 12.3 om entrepriseoppdeling, er det satt opp en tabell med de ulike 
entreprisene som prosjektet planlegges delt opp i.  Totalt er det beskrevet 10 entrepriser, og det er oppgitt 
at det skal benyttes samhandlingskontrakter med totalentreprise med unntak av grunnarbeider.   

Kvalitetssikrers vurdering 
Samhandlingsmodeller kan være god måte å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene for 
avanserte prosjekter med tunge grensesnitt mot teknisk komplisert utstyr. For dette prosjektet er det valgt 
å gjennomføre forprosjektet og noe av detaljprosjekteringen i egen regi før inngåelse av samspills-
kontraktene som så skal resultere i totalentrepriser. Dette er etter vår vurdering, en uvanlig måte å 
gjennomføre samspillskontrakter på.  Det normale, etter vår erfaring, er å inngå samspillskontrakter før 
forprosjekt gjennomføres. Det at man har kommet så langt i prosjekteringen kan resultere i en lavere 
gevinst av samspillsmodellen da noe av kreativiteten og spillerommet til entreprenørene er låst i krav stilt i 
de allerede utarbeidede dokumentene. Avhengig av tilgang på entreprenører som kan ta på seg denne type 
oppdrag i Tromsø, vil prosjektet kunne gjennomføres med totalentrepriser uten samhandlingselementet.  
Dette vil potensielt gi større sikkerhet for kostnadsbildet på et tidligere stadium i prosjektet. På den annen 
side er det fordeler knyttet til at samspillsfasen kan benyttes til å avklare behov mht byggetekniske detaljer 
(innhold, detaljeringsgrad og omfang) som ellers ansvarsmessig ville ligge kun til entreprenør eller 
byggherre ved gjennomføring på tradisjonelle kontrakter. 

Det fremstår også som komplekst å gjennomføre et prosjekt med flere samspillsentrepriser etter at 
forprosjekt er ferdig og etter at detaljprosjekteringen har startet. 

I veilederen Tidligfaseplanlegging i Sykehusprosjekter14 står det følgende om tidspunktet for valg av 
samspillsmodell (se kapittel 6.3.8 i veilederen): «Ved valg av samspillmodell må kontrahering skje før 
oppstart forprosjekt, altså på grunnlag av konseptrapporten.» 

Det er forprosjektrapportens kapittel om entrepriseoppdeling laget henvisninger til flere 
kontraktstandarder (NS8507, NS8408, NS8505) som ikke eksisterer. I senere utarbeidet notat fra 
prosjektledelsen er det kun beskrevet totalentreprise NS8407 med samhandling.  Det er derfor knyttet noe 
usikkerhet til hvilke standarder som faktisk velges i prosjektet.  

  

                                                           
14 Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, Helsedirektoratet, IS-1369, desember 2011  
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 Organisering og plan for gjennomføring av detaljprosjektering og bygging 

Forprosjektet har presentert byggherreorganisasjonen som vist nedenfor. 

 

Det fremkommer ikke om dette også er den måten prosjektet skal organiseres på fremover, men det er i 
møter forklart at dette er organisasjonen frem til rådgivere og arkitekt skal tiltransporteres entreprenør. 

Under gjennomføringsmodell er det satt opp en modell med bruk av 10 entrepriser og en rekke fordeler 
med denne måten å gjennomføre prosjektet.  Det fremheves fordelen av å utnytte entreprenørenes 
kunnskap om gjennomføring og leverandørkompetanse i utvikling.  Det er videre angitt at man skal benytte 
lean construction / trimmet bygging uten at dette er nærmere kommentert. 

Kvalitetssikrers vurdering 
Organisasjonen virker robust og med stor kunnskap om sykehuset og om sykehusbygging generelt. 
Inntrykket vi har fått gjennom kvalitetssikringsprosessen er imidlertid at mye av kunnskapen ikke er 
dokumentert og tilgjengelig for andre enn prosjektledelsen. Dette medfører at prosjektet vil kunne være 
sårbart ved sykdom eller uforutsette hendelse som gir behov for utskiftninger i prosjektorganisasjonen. Vi 
anbefaler derfor at det etableres rutiner for fortløpende dokumentasjon av ny kunnskap og endringer i 
prosjektet. 

Det er noe uklart om Utbyggingssjef er å betrakte som en del av styringsgruppen eller om dette er en rolle 
mellom prosjektleder og styringsgruppe.  Hvis det siste er tilfelle kan det være nødvendig med en 
tydeliggjøring av roller, ansvar og myndighet både i forhold til ulike beslutninger og i forhold til eventuell 
bruk av prosjektets reserver og marginer. 

Det er utarbeidet en fremdriftsplan for gjennomføringen.  Denne er ikke gjennomgått i detalj, men det er 
en planlagt oppstart med kontraheringer før endelig vedtak er fattet. Videre er det lagt opp til ferdigstilling 
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6 måneder før planlagt innflytting. Vi antar dette er 3 + 3 måneder validering uten at det fremkommer av 
dokumentene.  Det er i så fall tilstrekkelig tid for validering av prosessene. 

Ett års byggetid med samhandling inkludert i denne tiden, fremstår som ambisiøst.  Det anbefales at det 
gjennomføres en usikkerhetsanalyse av fremdriften så tidlig som mulig dersom ferdigstillelsesdato er 
kritisk. 

 Samlet vurdering av entreprisemodell og gjennomføringsstrategi 

For dette prosjektet er det valgt å gjennomføre forprosjektet og noe av detaljprosjekteringen i egen regi før 
inngåelse av samspillskontraktene som så skal resultere i totalentrepriser. Det at man har kommet så langt i 
prosjekteringen kan resultere i en lavere gevinst av samspillsmodellen da noe av kreativiteten og 
spillerommet til entreprenørene er låst i krav stilt i de allerede utarbeidede dokumentene. Det kunne med 
fordel i større grad vært drøftet hvorvidt samspillmodellen er egnet for et prosjekt som er kommet for så 
vidt langt som dette prosjektet. Man vil også kunne gjennomføre prosjektet med totalentrepriser uten 
samhandlingselementet. Dette kan potensielt gi større sikkerhet for kostnadsbildet på et tidligere stadium i 
prosjektet. På den annen side er det fordeler knyttet til at samspillsfasen kan benyttes til å avklare behov 
mht byggetekniske detaljer (innhold, detaljeringsgrad og omfang) som ellers ansvarsmessig ville ligge kun til 
entreprenør eller byggherre ved gjennomføring på tradisjonelle kontrakter. 

Organisasjonen virker robust og med stor kunnskap om sykehuset og om sykehusbygging generelt. 
Inntrykket vi har fått gjennom kvalitetssikringsprosessen er imidlertid at mye av kunnskapen ikke er 
dokumentert og tilgjengelig for andre enn prosjektledelsen. Dette medfører at prosjektet vil kunne være 
sårbart ved sykdom eller uforutsette hendelser som gir behov for utskiftninger i prosjektorganisasjonen. Vi 
anbefaler derfor at det etableres rutiner for fortløpende dokumentasjon av ny kunnskap og endringer i 
prosjektet. 

Fremdriftsplanene fremstår også som ambisiøst, og vi anbefaler at det gjennomføres en usikkerhetsanalyse 
av fremdriften så tidlig som mulig dersom ferdigstillelsesdato er kritisk. 

Tabell 5-1 Kvalitetssikrers samlede vurdering av prosjektets organisering og planer for fremdrift 

Prosjektets organisering og planer for 
fremdrift 

   

Valg av entreprisemodell Forprosjektrapporten 
Notat oversendt 13. 
februar 2015 fra 
prosjektleder: 
«Gjennomføringsmodell 
1302015» 

At man har kommet så langt i 
prosjekteringen allerede kan 
resultere i en lavere gevinst av 
den valgte samspillsmodellen da 
noe av kreativiteten og 
spillerommet til entreprenørene 
er låst 

 

Organisering og plan for 
gjennomføring 

Forprosjektrapporten 
Notat oversendt 13. 
februar 2015 fra 
prosjektleder: 
«Gjennomføringsmodell 
1302015» 

Prosjektet vil kunne være 
sårbart for uforutsette 
hendelser som gir behov for 
utskiftninger i prosjektledelsen. 
Vi anbefaler at det etableres 
rutiner for fortløpende 
dokumentasjon av ny kunnskap 
og endringer i prosjektet. 
Fremdriftsplan for 
gjennomføringen fremstår som 
ambisiøst.  Det anbefales at det 
gjennomføres en 
usikkerhetsanalyse av 
fremdriften så tidlig som mulig 
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dersom ferdigstillelsesdato er 
kritisk. 
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6. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER  

Inntrykket fra kvalitetssikringen er at det i all hovedsak er gjort et godt og omfattende arbeid med 
forprosjektet. Prosjektet er godt forankret i virksomhetsstrategier og det synes å være et veldokumentert 
behov for prosjektet. 

Vi finner likevel grunn til å stille spørsmål ved om det er mulig å realisere prosjektet innenfor noe mindre 
arealer. Det kan virke som om det overinvesteres i lab-arealer i plan 05, og vi anbefaler dette nærmere 
vurdert. Det kan også se ut som om enkelte funksjonsarealer har vokst vel mye som følge av at bygget er 
blitt forstørret i plan 05.   

Programmeringen av brukerutstyr og budsjettpriser som er benyttet virker i all hovedsak fornuftig. Det 
synes imidlertid å være en overkapasitet av hotceller, spesielt for FoU-delen. I utstyrsprogrammene er det 
planlagt at UNN kjøper to hotceller til FDG og to til FoU med prioritet 1, og UiT skal anskaffe to hotceller til 
forskningsformål. Doble sett med hotceller gir mulighet til å drifte uten vesentlige opphold i produksjonen, 
men for forskningsformål synes to slike doble sett med hotceller å være en unødig stor investering  

Overordnet mener vi det Tekniske Programmet er et greit arbeidsunderlag for prosjektet, men at krav til 
temperaturer og relativ fuktighet, samt beregningsmessige uteklimaparametre, bør vurderes opp mot de 
strenge kravene fra produksjonsfasilitetene. Krav fra Statens Strålevern til utslipp av spesialavtrekk med 
strålefare bør også innarbeides i det tekniske programmet. 

Basisprosjektet for produksjon av PET-farmaka synes ikke å inkludere alle arealene som er vist i 
forprosjektet, men de vedlagte Basisprosjektene virker ellers å gi et godt underlag for videre validering og 
prosjektering, og er detaljert i beskrivelse av gjeldende krav til utførelser og dokumentasjon. Omfang og 
krav til FDG-produksjonen bør imidlertid avstemmes med Forprosjektet og RFP. 

I forhold til bygningsmessige løsninger er det noe inkonsistens i informasjonen som ligger i de ulike 
dokumentene.  Spesielt er det avvik mellom Teknisk program, Basisprosjektene, RFP og 
forprosjektrapporten.  Dette er uheldig og bør synkroniseres. De tekniske løsningene i bygget virker robuste 
både i kapasitet og i kvalitet. Løsningene for plassering og kontroll av utslipp fra spesialavtrekkene fra FDG-
produksjonen og FoU-virksomheten er imidlertid ikke håndtert spesielt i forprosjektet. Disse løsningene bør 
undersøkes nærmere ved f. eks. CFD-simulering av spredningen fra avtrekkene i forhold til plassering av 
luftinntak både på PET-senteret, og for sykehuset for øvrig. Det bør gjøres en vurdering av risiko for 
innblanding av radioaktive komponenter i inntaksluften for eventuelt nærliggende luftinntak ved de mest 
fremtredende vindretningene som finnes i området. 

På kostnadssiden angir Forprosjektet en P50 investeringskostnad på 446 mill kr. Mangelfulle beskrivelser av 
kostnadselementene skaper en usikkerhet i forhold til hvordan man kommer frem til de ulike tallene for 
kalkylen. I arbeidet med forprosjektet er det utarbeidet en økonomisk usikkerhetsanalyse basert på 
simulering ut fra en usikkerhetsanalyse som bygger på eldre kostnadskalkyler. Basert på svakhetene knyttet 
til metodikken for Usikkerhetsanalysen anbefales det at det gjennomføres en ny usikkerhetsanalyse før 
endelig prosjektramme vedtas. 

Analysene som er gjennomført til viser at prosjektet trolig over tid vil gi kostnadsbesparelser for UNN og 
Helse Nord. Beskrivelse av driftsøkonomi og bærekraftsanalysene er imidlertid knappe og det er vanskelig å 
vurdere beregningene i denne, samt om alle relevante elementer er medregnet i de oppstilte postene. Det 
synes også uvanlig å planlegge for at dyrt medisinsk utstyr skal stå ubrukt i flere år. Etter vår vurdering 
burde det derfor vært vurdert nærmere hvorvidt man kan utsette investeringen i PET/CT nummer 2 og 
håndtere overgangsfasen til nytt bygg gjennom økt kjøp fra private tilbydere. Alternativt om det finnes 
bruksområder for utstyret som kan generere inntekter.  
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Vi har fått oppgitt at Økonomi- og analysesenteret ved UNN arbeider med oppdateringer av de økonomiske 
analysene. Disse bør ferdigstilles før eventuelle vedtak, og vi anbefaler at reviderte økonomiske analyser og 
tilhørende finansieringsvurderinger utformes i tråd med gjeldende veiledere. Dette vil i større grad kunne 
sikre etterprøvbarhet og transparens i beregningene. 

For dette prosjektet er det valgt å gjennomføre forprosjektet og noe av detaljprosjekteringen i egen regi før 
inngåelse av samspillskontraktene som så skal resultere i totalentrepriser. Det at man har kommet så langt i 
prosjekteringen kan resultere i en lavere gevinst av samspillsmodellen da noe av kreativiteten og 
spillerommet til entreprenørene er låst i krav stilt i de allerede utarbeidede dokumentene. Det kunne med 
fordel i større grad vært drøftet hvorvidt samspillmodellen er egnet for et prosjekt som er kommet for så 
vidt langt som dette prosjektet. Man vil også kunne gjennomføre prosjektet med totalentrepriser uten 
samhandlingselementet. Dette kan potensielt gi større sikkerhet for kostnadsbildet på et tidligere stadium i 
prosjektet. På den annen side er det fordeler knyttet til at samspillsfasen kan benyttes til å avklare behov 
mht byggetekniske detaljer (innhold, detaljeringsgrad og omfang) som ellers ansvarsmessig ville ligge kun til 
entreprenør eller byggherre ved gjennomføring på tradisjonelle kontrakter. 

Organisasjonen virker robust og med stor kunnskap om sykehuset og om sykehusbygging generelt. 
Inntrykket vi har fått gjennom kvalitetssikringsprosessen er imidlertid at mye av kunnskapen ikke er 
dokumentert og tilgjengelig for andre enn prosjektledelsen. Dette medfører at prosjektet vil kunne være 
sårbart ved sykdom eller uforutsette hendelser som gir behov for utskiftninger i prosjektorganisasjonen. Vi 
anbefaler derfor at det etableres rutiner for fortløpende dokumentasjon av ny kunnskap og endringer i 
prosjektet. 

Fremdriftsplanene fremstår også som ambisiøst, og vi anbefaler at det gjennomføres en usikkerhetsanalyse 
av fremdriften så tidlig som mulig dersom ferdigstillelsesdato er kritisk. 

Vi anbefaler videre at de mangler vi peker på i denne kvalitetssikringsrapporten gjennomgås og følges opp 
med tiltak frem til beslutningstidspunktet.  

Tabellen nedenfor oppsummerer våre vurderinger av de ulike elementene vi har kvalitetssikret: 

Tabell 6-1: Kvalitetssikrers samlede vurdering av prosjektet 

Kvalitetssikringselement Hvor er det 
dokumentert?  

Kommentar Kvalitet 

Prosjektets virksomhetsstrategiske 
forankring 

   

Prosjektets forankring i UNN og 
Helse Nords strategi og planer 

Diverse styrevedtak i 
Helse Nord og UNN fra 
2009-2014 

Godt dokumentert gjennom 
flere styrebehandlinger i både 
UNN og Helse Nord. 
Samarbeidsavtale mellom UNN, 
Helse Nord og UiT foreligger 

 

Prosjektets forankring i 
Sykehusapotekets strategi og 
planer 

UIT, Sykehusapotek 
Nord, UNN: «FREMTIDIG 
PET-SENTER I TROMSØ - 
Anbefaling fra 
arbeidsgruppe med 
representanter fra UiT, 
sykehusapoteket og 
UNN.» 
 
Styrevedtak Helse Nord 
2009-2014 

Sykehusapoteket har deltatt i 
medvirkningsgrupper og er 
forpliktet gjennom sin eier Helse 
Nords styrevedtak. I e-post av 
30. mars har vi fått oppgitt at 
Sykehusapoteket bidrar med 10 
mill kr gjennom Helse Nords 
investeringsprogram 

 

Prosjektets forankring i 
Universitetets strategi og planer 

UIT, Sykehusapotek 
Nord, UNN: «FREMTIDIG 

Prosjektet synes godt forankret i 
Universitetets 
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PET-SENTER I TROMSØ - 
Anbefaling fra 
arbeidsgruppe med 
representanter fra UiT, 
sykehusapoteket og 
UNN.»  
 
UIT og UNN 
(2011)«Strategi for 
forskningsinfrastruktur 
medisinsk avbildning -  
Anbefaling fra 
arbeidsgruppe med 
representanter fra UiT og 
UNN» 
 
UNN, Helse Nord, UIT 
(2013): Avtale om 
multimodal preklinisk 
skanner 
 

forskningsstrategi, og det er 
inngått formelle 
samarbeidsavtaler med UNN på 
området 

Prosjektets forankring i behov    

Nukleærmedisinsk behov Hovedfunksjonsprogram Kunne med fordel vært mer 
utfyllende beskrevet. 
Vurderinger rundt fremtidig 
teknologisk utvikling og 
muligheter for substituering 
mellom nukleærmedisinske 
undersøkelser og undersøkelser 
basert på PET-teknologi kunne 
vært beskrevet 

 

PET tilvirkning og avbildning - 
behov 

Hovedfunksjonsprogram 
- Rapport fra 

Nasjonalt 
Kunnskapssenter for 
helsetjenesten: 
Estimering av 
behovet for PET/CT i 
2020. November 
2009  

- Rapport fra 
Nasjonalt 
Kunnskapssenter for 
helsetjenester 
(Positronemisjonsto
mografi (PET) i 
behandling og 
oppfølgning av kreft) 
våren 2012  

 

Behovet for PET tilvirkning og 
avbildning er godt dokumentert. 
Det er lagt til grunn det høyeste 
estimatet for behov i 
dimensjoneringen av PET-
senteret. Dette synes rimelig, 
men selv dette innebærer at 
innkjøp av 2 PET/CT gir 
overkapasitet de første årene. 

 

Forskning – behov Hovedfunksjonsprogram 
- UIT og UNN 

(2011)«Strategi for 
forskningsinfrastrukt
ur medisinsk 
avbildning -  
Anbefaling fra 

Behovet for PET-senteret i et 
forskningsperspektiv synes 
velbegrunnet både i forhold til 
fremtidig utvikling, og behov for 
samling av ressurser 
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arbeidsgruppe med 
representanter fra 
UiT og UNN» 

 

Sykehusapoteket - behov Hovedfunksjonsprogram Behovet fra sykehusapotekets 
perspektiv synes 
veldokumentert både ut fra 
fornyelsesbehov, 
kapasitetsbehov samt 
synergieffekter i forbindelse 
med legemiddeltilvirkning for 
PET-senteret. 
 
 
 

 

Prosjektets utforming og løsninger    

Programmering av funksjonsareal  HFP - 20.08.2012 

 Idé- og 
konseptfaserapport - 
30.10.2012 

 DFP - 20.02.2013 

 Idé- og 
konseptfaserapport - 
26.04.2013 

 Forprosjektrapport 
27.11.2014 med PET 
Delfunksjonsprogra
m 14.11.2015 

 RFP dRofus– oktober 
2014 

 Presentasjonshefte - 
november 2014 

 Basisprosjekt Hotlab 
nukleærmedisin – 
10.11.2014 

 Basisprosjekt 
preklinisk forskning 
– 25.11.2014 

 Basisprosjekt 
Produksjon av PET-
radiofarmaka – 
10.11.2014 

 Basisprosjekt 
Sykehusapotekets 
produksjonslokaler – 
11.11.2014 

Lagt ned mye arbeid i 
programmeringen som virker 
gjennomtenkt med 
gjennomgående god kvalitet. 
Det reises imidlertid tvil om det 
overinvesteres i lab-arealer i 
plan 05, noe som anbefales 
kontrollert. Det virker som 
andre funksjonsarealer også har 
vokst vel mye som følge av at 
bygget er blitt forstørret i plan 
05. 

 

Programmering Utstyr HPU 20.02.2013 
Strategirapport 
medisinsk avbildning 
2011 
Forprosjektrapport 
27.11.2014 
BUP og NUP fra dRofus, 
november 2014 

I alt synes programmeringen å 
være fornuftig, men vi stiller 
spørsmål ved om det er 
beregnet en overkapasitet på 
hotceller. Det er seks hotceller 
med tilhørende syntetiserings-
enheter og to til som er planlagt 
anskaffet senere. 

 

Teknisk program Teknisk program Krav til temperaturer og relativ 
fuktighet, samt 
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beregningsmessige 
uteklimaparametre bør 
vurderes opp mot de strenge 
kravene fra 
produksjonsfasilitetene. Krav fra 
Statens Strålevern til utslipp av 
spesialavtrekk med strålefare 
bør også innarbeides i TP. 

Bygningsmessige og tekniske 
løsninger 

Forprosjektrapport 
RFP 
Basisprosjektene 

Det er noe inkonsistens i 
informasjonen som ligger i de 
ulike dokumentene.  Spesielt er 
det avvik mellom Teknisk 
program, Basisprosjektene, RFP 
og forprosjektrapporten.  Dette 
er uheldig og bør synkroniseres 

 

Prosjektets kostnader og økonomiske 
bæreevne 

   

Prosjektkostnader Forprosjektrapporten 
 
Kalkylegrunnlag 
oversendt 3. mars 

Mangelfulle beskrivelser av 
kostnadselementene skaper en 
usikkerhet i forhold til hvordan 
man kommer frem til de ulike 
tallene for kalkylen.  

 

Usikkerhetsanalyse Forprosjektrapporten 
 
Usikkerhetsanalyse 
(datert 16. november 
2014) 

Usikkerhetsanalysen er basert 
på simulering ut fra en 
usikkerhetsanalyse som bygger 
på eldre kostnadskalkyler. Det 
anbefales at det gjennomføres 
en ny usikkerhetsanalyse før 
endelig prosjektramme vedtas. 
 

 

Driftskostnader Forprosjektrapporten 
Helse Nord RHF - 
Styresak 144-2014 av 17. 
desember 2014 
 
Regneark med 
økonomiske analyser 
oversendt i e-post 18. 
mars 

Beskrivelse av driftskostnader er 
knappe og det er vanskelig å om 
alle relevante elementer er 
medregnet i de oppstilte 
postene. Vi stiller spørsmål ved 
om 2 skannere fra oppstart er 
den mest kostnadseffektive 
modellen. 

 

Økonomisk bæreevne Forprosjektrapporten 
Helse Nord RHF - 
Styresak 144-2014 av 17. 
desember 2014 
 
Regneark med 
økonomiske analyser 
oversendt i e-post 18. 
mars 

Prosjektet vil trolig innebære 
besparelser sammenlignet med 
nullalternativet over tid. De 
nødvendige omstillingstiltakene 
for å sikre bæreevne i de første 
årene bør konkretiseres. Styret i 
Helse Nord har bestilt nye 
beregninger av bærekraft innen 
innen 30. mai. Vi anbefaler at 
dette gjøres i tråd med 
gjeldende veiledere. 

 

Finansiering Helse Nord RHF - 
Styresak 144-2014 av 17. 
desember 2014 

Finansieringen antas å være 
tilstrekkelig tross presset 
likviditet og bæreevne. 
Analysene bør imidlertid 
oppdateres etter gjennomgang 
av kostnader og usikkerhet. 
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Prosjektets organisering og planer for 
fremdrift 

   

Valg av entreprisemodell Forprosjektrapporten 
Notat oversendt 13. 
februar 2015 fra 
prosjektleder: 
«Gjennomføringsmodell 
1302015» 

At man har kommet så langt i 
prosjekteringen allerede kan 
resultere i en lavere gevinst av 
den valgte samspillsmodellen da 
noe av kreativiteten og 
spillerommet til entreprenørene 
er låst 

 

Organisering og plan for 
gjennomføring 

Forprosjektrapporten 
Notat oversendt 13. 
februar 2015 fra 
prosjektleder: 
«Gjennomføringsmodell 
1302015» 

Prosjektet vil kunne være 
sårbart for uforutsette 
hendelser som gir behov for 
utskiftninger i prosjektledelsen. 
Vi anbefaler at det etableres 
rutiner for fortløpende 
dokumentasjon av ny kunnskap 
og endringer i prosjektet. 
Fremdriftsplan for 
gjennomføringen fremstår som 
ambisiøst.  Det anbefales at det 
gjennomføres en 
usikkerhetsanalyse av 
fremdriften så tidlig som mulig 
dersom ferdigstillelsesdato er 
kritisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


