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Styresak 145-2015/5 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

PET-senter - oppdatert usikkerhetsanalyse, 

oppfølging av styresak 53-2015 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 53-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, PET1-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014 i 
styremøte, den 27. mai i 2015. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret tar 
informasjonen om kvalitetssikringen av forprosjektet til orientering og ber adm. direktør 
om å komme tilbake til styret med en orienteringssak om den oppdaterte 
usikkerhetsanalysen, så snart den foreligger. 
 
Fremstillingen i denne styresaken er basert på utkast fra utbyggingssjefen i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Konkurranse for gjennomføring av analysen er utført av Sykehusbygg HF på vegne av 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN), og analysen er utført av Faveo 
prosjektledelse og levert UNN den 19. juni 2015. 
 
Resultat etter første anbudsrunde var at det forelå tilbud bare fra én tilbyder, med en 
sum som lå betydelig høyere enn kalkyle for prosjektet. Det ble derfor besluttet å avlyse 
konkurransen, og å gå i forhandlinger med aktuell leverandør. Dette har medført 
betydelige kostnadsreduksjoner. Kontrakt ble skrevet den 19. oktober 2015 med en 
kostnad som gir et totalbudsjett innenfor vedtatt P50-ramme. 
 
Saksutredning 
På basis av forprosjektrapport for prosjekt PET-senter ble totalrammen for prosjektet 
vedtatt til 536,1 mill. kroner (P85) og 493,1 mill. kroner i prosjektramme (P50), jf. 
styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 (styremøte 17. desember 2015). 
 
Det ble besluttet å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lånefinansiering til 
prosjektet. Dette medførte krav til ekstern kvalitetssikring av rapporten. Denne 
rapporten ble behandlet i styresak 53-2015. Rapportens sterkeste anbefaling var å få 
gjennomført en revidert usikkerhetsanalyse på investeringskostnader.  
 

1 PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker 
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-
diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer. 
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UNN valgte å bestille en helt ny rapport med uavhengig konsulent for å sikre at 
intensjonen ble fulgt opp. UNN henvendte seg til Sykehusbygg HF med spørsmål om de 
kunne bistå med dette. Deres bidrag var å gjennomføre innkjøp av tjenesten og valgte 
Faveo prosjektledelse AS (FP) som leverandør. FP har ikke vært involvert i prosjektet 
på noe tidspunkt. Opprinnelig usikkerhetsanalyse var gjennomført av Hospitalitet AS 
(H). 
 
Det er flere metoder for gjennomføring av en usikkerhetsanalyse. H og FP benytter 
forskjellig metode. Begge metoder baseres på innhenting av kvalitativ informasjon i et 
seminar med prosjektledelse og prosjekterende. Metodemessig må en forvente at to 
forskjellige usikkerhetsanalyser gjennomført på samme tid med samme datainnsamling 
vil gi forskjellig svar. De to analysene som er utført på PET-senteret avviker i tid med ca. 
et halvt år, og avviker derfor også på detaljeringsgrad som danner grunnlag for 
datainnsamling.  
 
Kalkyletallene for PET-senteret ble også revidert i etterkant av første 
usikkerhetsanalyse (UA1) på grunn av mengdefeil i grunnlaget, og effekt av denne 
justeringen ble simulert i modellen. Rammen i PET-senteret ble satt mellom opprinnelig 
analyse og simulert resultat. 
 
Usikkerhetsanalyse 2 (UA2) er utført langt ut i detaljprosjektering, og usikkerheten i 
prosjektet er derfor redusert. Dette vises med et mindre usikkerhetsintervall for 
beregningene. 
 
Resultat 
De to foreliggende usikkerhetsanalysene gir som forventet forskjellig resultat. P50 og 
P85 er satt opp i tabell sammen med resultat av justert kalkyle (simulert) og prosjektets 
vedtatte prosjektramme. Tabellen angir også intervall, der det er statistisk forventet at 
prosjektkost vil ligge med 80 % sannsynlighet. Intervallet angir spredningsmål for 
analysene som vil være større hvis usikkerheten er stor. Det minste intervallet ligger i 
UA2 på 88 mill. kroner mens UA1 har intervall på 130 mill. kroner. 
 

 UA1 Simulert Prosjektramme 
P50 

UA2  

P50 519,9 445,6 493,1 511 
P85 568,4 487,1 536,3 547 
Intervall (80 %) 460-580 400-518 445-563 468-556 

Tall i mill. kroner 
 
Det fremgår av tabell og figur at det er stor grad av overlapp av intervallene for UA1, 
UA2 og prosjektramme. 
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Prosjektledelsens vurdering er at det foreligger en usikkerhet vedrørende P50-nivå, 
men at det er realistisk å forvente at vedtatt P50-ramme kan nås.  
 
Dette krever betydelig kontroll over gjennomføringen av prosjektet med et kontinuerlig 
fokus på usikkerhetsområder, økonomi og riktig prosjektering. 
 
Usikkerhet 
Den største usikkerheten for prosjektet er markedet. Når prosjektet ble lagt ut i 
markedet som totalentreprise, fikk en prøvd ut denne usikkerheten. Gjennom 
forhandlingsrunde har prosjektet fått et budsjett innenfor vedtatt P50-ramme.  
 
Neststørste usikkerhet er prosjektorganisasjonen. Prosjektet er tilfredsstillende 
gjennomført frem til kontraheringsdato for entreprenør, og det har vært lagt stor vekt 
på å finne riktig prosjektorganisasjon for gjennomføringsfasen. To erfarne 
prosjektledere er ansatt i UNN og vil ha ansvar for gjennomføringen i byggefasen. 
Entreprenør har lagt vekt på å samle en god organisasjon med rikelig erfaring til 
gjennomføringen. 
 
Usikkerhet rundt medisinsk teknisk utstyr (MTU) antas å være lav på grunn av ekstern 
finansiering. En annen usikkerhetsfaktor er endringsønsker som følge av 
behovsvurderinger. Disse er delvis regulerbar for prosjekteier, som har stort fokus på 
forholdet. 
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Kuttliste 
Prosjektets kuttliste er angitt å ligge på omlag 34 mill. kroner, og representerer buffer 
mot uforutsette kostnader. De kuttene som er mulig å gjennomføre uten å berøre 
funksjonen, er hovedsakelig realisert gjennom forhandlingsfase med entreprenør.  
 
Det vil være stort fokus på å holde budsjett og unngå tillegg, da ytterligere kutt vil 
påvirke funksjonaliteten. Det enkelttiltaket som fortsatt kan vurderes på kuttlisten er å 
ikke bygge kulvert mellom PET-senteret og øvrige deler av sykehuset. Kuttet er 
beregnet til 8 mill. kroner men vil føre til betydelig driftskonsekvens. 
 
Adm. direktørs vurdering og anbefaling 
Usikkerhetsanalyser er en metode for å beregne sannsynlig kostnadsnivå og 
spredningsmål for et byggeprosjekt. PET-senteret har fått utført to forskjellige analyser 
på to forskjellige tidspunkt, og som forventet fått forskjellig resultat.  
 
Forventet prosjektkostnad i siste analyse er høyere enn prosjektets vedtatte ramme. 
Dette kan indikere at prosjektets ramme er lav og kan gi utfordringer. Det er imidlertid 
umulig å vurdere metodenes innbyrdes usikkerhet for å vurdere om resultatene er 
signifikant avvikende. 
 
Den største usikkerheten i prosjektet ligger i markedsrisiko. Nåværende kontrakt viser 
at det er sannsynlig å realisere PET-senteret innenfor vedtatt P50-ramme. 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Rapport Prosjekt PET – senter UNN,   
 usikkerhetsanalyse investeringskostnader   
 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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