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Møtetittel    Styringsgruppemøte 5 Konseptfase protonsenter 

Møtested       Radisson Blue Airport 

hotell, Gardermoen 

Møtetid 13.16.2016 KL 1130-1530 

Møtenummer 5 Innkalt 
av/dato 

Sykehusbygg HF v/VHA 

Referent Mona Nyberg 

Kopi  Sykehusbygg HF ved styreleder Steinar Frydenlund 

 Sykehusbygg HF ved Adm dir Ann Elisabeth Wedø 

 Prosjektgruppen 

 Sykehusbygg sin interne prosjektorganisasjon. 

Vedlegg  

 

Navn Kode Organisasjon Til stede E-post 

Lars Vorland LVO Helse Nord RHF X Lars.vorland@helse-nord.no 

Cathrine Lofthus CLO Helse Sør-Øst RHF X Cathrine.m.lofthus@helse-sorost.no 

Herlof Nissen HNI Helse Vest RHF X Herlof.nilssen@helse-vest.no 

Stig Slørdahl SSL Helse Midt-Norge X Stig.slordahl@helse-midt.no 

Anne Lise Ryel ALR Kreftforeningen  Anne.lise.ryel@kreftforeningen.no 

Håkan Nyström HNY Skandionkliniken  Hakan.nystrom@skandion.se 

Helga Daae HDA HOD  Helga.daae@hod.dep.no 

Ingelin Orten IOR FIN X Ingelin.orten@fin.dep.no 

Vigdis Hartmann VHA Sykehusbygg HF X Vigdis.hartmann@sbhf.no 

Mona Nyberg MON Sykehusbygg HF X Mona.nyberg@sbhf.no 

Svein Petter Raknes SPR Metier AS - KSK X Svein.petter.raknes@oec.no 

Tilstede under sak 30-33/16     

Olav Mella OME Helse Bergen X  

Lene Lunde LLU HR- NOR Deloitte X  

 

SAKSLISTE 

Saksnr Vedtak/ 
Orientering 

Sak 

   

S6  30/16 V Godkjenning av innkalling og saksliste 

SG 31/16 V Godkjenning av referat fra forrige møte 

SG 32/16 V Rapport fra AG3 – indikasjoner, kapasitetsbehov og dimensjonering 

SG 33/16 V Samfunnsøkonomisk analyse 

SG 34/16 V Konseptrapport med vedlegg 

SG 35/16 V Resultater fra foreløpig KSK 

SG 36/16 
 

O     
 

Eventuelt, Videre saksgang, styresak og pressemelding 

 

Sak Tekst Ansvarlig 
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SG 30/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte nummer 5 i styringsgruppen for 
konseptfasen godkjennes. 
 
Kommentarer i møtet: 
Alt underlag ble oversendt styringsgruppen 6.6.16. Reviderte rapporter 
for bærekraftanalyse, samfunnsøkonomisk analyse og rapport fra 
arbeidsgruppe 3 er oversendt 12.10.2016 som reviderte versjoner. 
Endelig rapport for KSK ble presentert i møtet og sendes ut til 
styringsgruppen. Utførte endringer i ovennevnte dokumenter ble 
redegjort for i møtet. 

 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte nummer 5 i styringsgruppen for 
konseptfasen godkjennes. 
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SG 31/16 Godkjenning av referat fra forrigemøte 
 
Forslag til vedtak: 
Referat fra forrige møte godkjennes. 
 
Kommentarer i møtet: 
Ingen 

 
Vedtak: 
Referat fra forrige møte godkjennes. 
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Arkiv:  Vår ref:  Side 3 av 7 

  SK:   

SG 32/16 Rapport fra AG3 Indikasjoner, kapasitetsbehov og dimensjonering 
 

Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar rapport fra AG3; Indikasjoner, kapasitetsbehov og 
dimensjonering til orientering. 
 
Sammendrag:  
Det vises til revidert rapport fra AG3; Indikasjoner, kapasitetsbehov og 
dimensjonering til orientering som ble utsendt 12.06.2016.  
 
Kommentarer i møtet 

- Olav Mella presenterte endringer og revisjoner i endelig 
versjon, samt redegjorde for hvordan innspill fra Håkan 
Nystrøm er svart ut. 

- Kapasitet og effektivitet per behandlingsrom er høyere enn 
beregninger i Sverige og i den norske Idefasen, dette grunnet 
utvikling av de tekniske løsninger for produksjon og leveranse 
av protonstråle. Anslag pasienter per rom betraktes som 
ambisiøst men realistisk. 

- Det er mye usikkerhet rundt forholdet mellom antall 
behandlingsrom og effektivitet. Det vises til innspill fra Håkan 
Nystrøm 10.06.2016 og prosjektgruppens tilsvar sendt 
12.06.2016.  
 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar rapport fra AG3; Indikasjoner, kapasitetsbehov og 
dimensjonering  til orientering. 
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SG 33/16 Samfunnsøkonomisk analyse 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner samfunnsøkonomisk analyse, med de 
endringer som legges frem i styringsgruppemøtet. Rapporten kan 
legges til grunn for behandling av konseptrapporten.  
 
Sammendrag og endringer presentert i møtet: 

- Samfunnsøkonomiskanalyse er beregnet ut fra et anlegg i full 
drift. Bærekraftanalysen er beregnet ut fra behov for 
opptrapping av driften over tid. 

- DRG-sats for foton inneholder ikke investeringskostnader for 
bygg og utstyr. Det er gjort et påslag for dette for å få en 
riktigere sammenligning av foton og proton. 

- 0+ alternativ er lagt til i analysen. Dette tilsvarer 
standardindikasjoner med de pasienter som har krefttyper hvor vi 
vet at protonbehandling er å foretrekke fremfor fotonbehandling. 

Utgjør ca 15% av pasientgrunnlaget, ca. 270 pasienter. 
- Det er stor usikkerhet omkring Qualy. Qualy er kun omtalt men 

ikke innlemmet i konseptrapporten.  
- Bærekraft; det har vært usikkerheter omkring finansering og 

ISF-satser. Underlaget er endret etter gjennomført 
usikkerhetsanalyse, dette forandrer ikke resultater av den 
kvantitative evalueringen.  

 
Kommentarer i møtet 

- Prosjektgruppen ønsker at Qualy beregninger tas ut av den 
samfunnsøkonomiske analysen grunnet stor usikkerhet i 
underlagsmateriale. Dette støttes av Styringsgruppen. 

- Styringsgruppen ønsker at det i konseptrapportens 
sammendrag redegjøres kort for de effekter som er utelatt av 
analysen, eksempelvis Qualy. 

 
Vedtak 

1. Styringsgruppen støtter forslag om å ta ut Qualy fra 
samfunnsøkonomisk analyse.  

2. Styringsgruppen godkjenner samfunnsøkonomisk analyse, med 
de endringer som ble lagt frem i styringsgruppemøtet. Den 
samfunnsøkonomiske analysen legges til grunn for behandling 
av konseptrapporten. 
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SG 34/16 Konseptrapport med vedlegg 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner konseptrapport med vedlegg. Rapporten 
kan legges til grunn for videre behandlingsprosess. 
 
Kort sammendrag av presentasjon gitt i møtet:  

- SBHF presenterer oppbygging av rapport, tomter, alternativer, 
evalueringskriterier og forslag til innstilling i prioritert 
rekkefølge. Det vises til sammendraget i konseptrapporten.  

Hovedkonklusjon og anbefaling: 
- Som konseptvalg for videre faser anbefales at alternativ 2b 

med to sentre og maksimal kapasitet legges til grunn for 
endelig konseptvalg. Alternativet anbefales lokalisert i Oslo ved 
Radiumhospitalet i kombinasjon med Bergen ved 
Hauklandsbakken. Det er alternativ 2b med to sentre som 
kommer best ut i forhold til prosjektets kvalitative kriterier.  

Samlet sett er det enighet i prosjektgruppen om at:  
- To sentre er bedre enn ett senter. 
- Ved valg av ett stort senter foretrekkes Oslo fremfor Bergen, 

gitt en videre utbygging og regionalisering av 
behandlingstilbudet. 

- Radiumhospitalet foretrekkes fremfor Gaustad ved valgt 
lokalisering Oslo. 

- Dersom beslutningen faller på utbygging av ett protonsenter så 
vurderes alternativ 1b med størst kapasitet og lokalisering på 
Radiumhospitalet i Oslo som det beste alternativet. 

 
Kommentarer i møtet: 

- Konseptrapport sammen med dokumenter på nivå 2 er 
saksunderlag til styrebehandling i RHF`ene. Dokumenter på 
nivå 3 skal ikke ligge som vedlegg.  

- Tekst omkring anbefalt antall rom per akselerator modifiseres i 
forhold til innspill fra Håkan Nystrøm og prosjektgruppen. 

- Innspill fra Helse Vest 13.6.16 diskuteres ikke videre i 
styringsgruppen. Punkt om videre regionalisering anses som 
innarbeidet i vedtakets punkt 2 og 3 under.   

- Helse Nord har tidligere styrevedtak på plassering av ett senter 
i Bergen, men med konseptfasens innspill om forutsetninger for 
videre regionalisering, tas dette opp til behandling i styret på 
nytt. Ett stort senter i Bergen kan bidra til å vanskeliggjøre 
videre regionalisering.  

- Styringsgruppen støtter forskningsrom i alle alternativene.  
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Vedtak: 
Styringsgruppen er samlet i forhold til vedtak punkt 1. Dissens på 
vedtak punkt 2, da Helse Midt-Norge velger å anbefale alternativ 1b, 
utbygging av ett senter. 

1. Styringsgruppen godkjenner konseptrapporten og legger denne 
til grunn for innstillingen til RHF styrene og HOD. 

2. Styringsgruppen anbefaler at utbygging av protonsenter blir 
gjort i tråd med alternativ 2b, to sentre i Oslo og Bergen, med 
maksimal kapasitet. 

3. Dersom endelig beslutning faller på utbygging av ett 
protonsenter, alternativ 1b, kan styringsgruppen anbefale dette 
subsidiært, under forutsetning av at man går for en 
regionalisert modell med utbygging i flere regioner. I en slik 
regionalisert modell vil det være naturlig å starte utbygging i 
Oslo. 

4. Styringsgruppen anbefaler at alle utbyggingsalternativ 
inneholder rom tilrettelagt for forskning. 

 
SG 35/16 Resultater fra foreløpig KSK 

 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar foreløpig versjon KSK, versjon 1 og presentasjon i 
møtet av endelig versjon 2, til orientering. 
 
Sammendrag:  
Det vises til oppsummering av KSK versjon 1, basert på utsendt 
underlag 6.6.16. Konklusjoner fra revidert KSK ble gjennomgått i 
møtet.  
 
Kommentarer i møtet: 
Ingen 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen tar KSK, endelig versjon 2 som presentert i 

styringsgruppemøtet til orientering.  
2. Prosjektledelse korrigerer konseptrapporten for innspill 

fremkommet av KSK.  
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SGxx/16 Eventuelt, Videre saksgang, styresak og pressemelding 

 

1. Videre saksgang 
- Grunnet prosjektets mange usikkerheter anbefales det i den videre 

prosess en sterk usikkerhetsstyring.  
- Hvis det blir vedtatt en to-senter modell, er det ønskelig at 

prosessenes samkjøres.  
- SBHF anbefaler oppstart innledende arbeider, eksempelvis 

leverandørbesøk og prosjektorganisering, allerede høsten 2016 
grunnet prosjektets stramme fremdrift. Styringsgruppen ønsker at 
vedtak eller signal om vedtak er på plass før innledende arbeider 
starter. Fremdrift kan ikke diskuteres videre før rammebetingelser 
fra HOD/FD er mer konkret.  
 

2. Styresak 
- SBHF lager forslag til felles saksfremlegg for styresak i RHF´ene. 

Dette er en ekstra bestilling fra administrerende direktører i de 
regionale helseforetakene. Saksfremlegg til SG-sak 34/16kan i stor 
grad benyttes men kompletterer med utdypning av prosess og 
samt konklusjon fremkommet i styringsgruppemøtet.  

- Saksfremlegget adresseres de fire AD´ene, og oversendes på epost 
for godkjenning og komplettering innen 15.6.16.  
 

3. Pressemelding 
- Pressemelding avventes til etter at saken er styrebehandlet i alle 

RHF`ene. Sendes ut i august samtidig med at saken oversendes 
HOD. 

 

Det avholdes ikke flere styringsgruppemøter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


