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1 OPPSUMMERING VERSJON 2 

Denne rapporten er ajourført fram til og med foreliggende informasjon per 06.06.2016, dvs. basert på 
dokumenter sendt ut til endelig behandling i styringsgruppemøte 13.06.2016. 

Nedenfor følger en kort oppsummering av funn: 

Referansested/ 
Dokument 
 

Observasjon Anbefaling 

Konseptrapport, 
versjon datert 
06.06.2016 

Usikkerhet prosjektkostnad – for liten forskjell mellom 
p50 og p85-estimat ut ifra prosjektets samlede 
kompleksitet og modenhet. 
 
Bæreevne – investeringstilskudd, ISF/drg-takst, 
rammetilskudd, evt. kombinasjoner av disse tiltakene 
må løses. 
 
Samfunnsøkonomisk analyse - usikkerhet 
 
 
Plan for neste fase – «etterslep» fra konseptfasen  
 
 
Plan for neste fase – usikkerhet i tid for 
gjennomføring 
 

Ny vurdering av 
usikkerhet 
 
 
Bør avklares i den videre 
behandling av saken. 
 
 
Følges opp i neste fase. 
 
 
Er opplyst i 
konseptrapporten 
 
Kunne vært tydeligere 

HFP/DFP 
Funksjonsprogram 

Oppsummert følger Funksjonsprogram Protonsenter 
2016 store deler veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, men med noen avvik (bl.a. 
tekstdel på DFP-nivå og uavklarte forhold knyttet til 
billeddiagnostikk) 
 

Må dekkes 
innledningsvis i neste 
fase. 

HPU Det er stor usikkerhet rundt utstyrskostnaden 
inkludert i klinikkdelen. Utstyr utgjør en vesentlig del 
av den samlede investeringen, og denne 
usikkerheten er derfor særlig viktig. 

Bør dekkes 
innledningsvis i neste 
fase. 

OTP Dokumentet er til dels på et mer overordnet nivå enn 
OTP-dokumenter vanligvis er, og noen oppgaver er 
skjøvet til neste fase (noen krav omtales f.eks. som 
«det skal utarbeides» …) 

Bør dekkes 
innledningsvis i neste 
fase. 

Skisseprosjekt Skisseprosjektet som er utarbeidet så langt viser 
godt illustrerte varianter på de ulike tomtene. Av ulike 
årsaker er de utviklet på overordnet nivå, og bærer 
preg av mulighetsstudium mer enn normalt 

Akseptabelt som 
beslutningsgrunnlag for 
konseptfasen. Det må 
foretas betydelige 
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skisseprosjekt. Dette påvirker også usikkerhetsnivået 
for kalkylen. 

arbeider før igangsetting 
av forprosjektet.  

Organisering og 
prosess 

Medvirkning: Mindre enn «normalt i konseptfase», 
men betydelig innenfor arbeidsgruppene (AG 1-5). 
Mandatet sier at det skal «etableres et kontaktforum 
mot sentrale tillitsvalgte».  De er «informert i linjen», 
ut fra de opplysninger som er gitt. 

Bør følges opp allerede 
ved behandling av 
«etterslepet 
konseptfasen» og 
deretter i 
forprosjektfasen. 

Oppfylling av 
mandat 

«Konseptrapporten må innehalde forslag til 
samarbeidsavtalar mellom de fire regionale 
helseforetaka, knytt til kompetansebygging, bruk av 
samla kapasitet mellom regionane samt betaling for 
pasientar frå dei regionane det ikkje vert etablert 
protonterapi.»  

Ikke fullt ut dekket. 
Første del er behandlet i 
rapport fra AG2, mens 
siste del  
(betalingsordning) er 
delvis behandlet i 
økonomiske analyser, 
men det foreligger ikke 
konkrete forslag 
til  betalingsordning 

Annet Prosjektgruppen har arbeidet godt og løst mange 
utredningsoppgaver på kort tid. Dette gis den honnør 
for! 
 
Likevel gjenstår det et «etterslep» før ordinær 
forprosjekt-fase kan starte. 

 
 
 
 
Er omtalt i plan for videre 
arbeid. 

 

KSK skal avdekke eventuelle svakheter i beslutningsgrunnlaget for å kunne gjøre konseptvalg ift: 

 Veileder 

 Mandat 

 Å kunne gjøre et forsvarlig konseptvalg og som gir grunnlag for beslutning om igangsetting av 
forprosjekt 

Ift «Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter», beskrivelse av konseptfase, er store deler oppfylt, 
men det er også klare mangler, jf. bl.a. nivået på skisseprosjektarbeidet (som i utgangspunktet er besluttet 
skal være «forenklet» i dette tilfellet). 

Ift. mandatet er det også noen forhold som ikke fullt ut er oppfylt, jf. bl.a. kravet om forslag til 
betalingsordning. 

Utgjør utredningen et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for igangsetting av neste fase?  

 Problemstilling 1: Hva er den prosjektutløsende faktor, og skal protonbehandling etableres i Norge? 
Det er godtgjort at behandling i utlandet av praktiske grunner gir lav dekning (og til høy kostnad per 
behandlet pasient). Det er en etablert og dokumentert realitet at protonbehandling for en del 
krefttilstander gir mindre langtids bivirkninger enn behandling med foton, men per i dag gjelder dette 
for relativt få pasienter (ca. 15 % av de 12-17 % som oppfattes å ha et potensial for nytte). For de 
øvrige 85 % er det indikasjoner men ikke like klar evidens for nytten av behandlingen sammenlignet 
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med annen «best practice behandling». Vi oppfatter at dette er tilstrekkelig godt opplyst til å ta stilling 
til om tilbud med protonbehandling skal etableres i Norge. 

 Problemstilling 2 - kapasitet og lokalisering: Ved «ja» på forrige punkt, skal i tillegg saken være godt 
nok opplyst til å ta stilling til hvor mange behandlingsrom, forskningsrom osv. som skal etableres, ett 
eller to sentra, og hvor de skal ligge. Vi vurderer at det også her foreligger god og 
beslutningsrelevant informasjon. Det er gitt et grunnlag for å velge mellom det «økonomisk mest 
fordelaktige» og det som gir størst grad av måloppnåelse i den kvalitative evalueringen. Men her er 
det også noen svakheter. Det er betydelig usikkerhet knyttet til de økonomiske analysene og knyttet 
til nyttevurderingene. Dette gjelder både investerings- og driftskostnader, og dermed kombinasjonen 
mellom disse, samt beregning av nytteeffekter. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at denne 
usikkerheten i særlig grad er skjevfordelt mellom alternativene. Dette taler for at alternativ kan velges 
på forsvarlig måte, såfremt beslutningstaker er inneforstått med at usikkerheten er større enn 
normalt på disse områdene ved konseptvalg, noe som gir økt sannsynlighet for endringer fra 
beslutning om konseptvalg til ferdig forprosjekt (gjelder primært tid og kostnad). 

 Neste fase vil måtte inneholde en innledende del der man fanger opp «etterslepet» fra konseptfasen 
(dette kan skje parallelt med forberedelse av avtale med utstyrsleverandør, jf. plan for videre arbeid).  
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2 PRESISERING AV OPPDRAGETS BAKGRUNN, FORMALIA, FORMÅL 
OG MÅL 

 

Oppdragets bakgrunn Oppdrag fra Sykehusbygg om kombinert følgeevaluering og KSK av 
konseptfase for protonsenter 

 

Oppdragsgiver Sykehusbygg 

 

Oppdragsgivers representant 
overfor den som følgeevaluerer 

Vigdis Hartmann 

Prosjektleder for det prosjekt som 
følgeevalueres 

Vigdis Hartmann 

Utførende i det prosjekt som 
følgeevalueres 

HR NOR AS 

Utførende som følgeevaluerer 
prosjektet 

Metier/OEC/Momentum 

Person som utfører oppdraget Erik Kverndal, Ellinor Festø Bilet, Svein Petter Raknes 

Deltakelsesform (jf. alternativ 1 
eller 2 beskrevet under kapittel om 
organisering) 

Deltakelse i prosjektgruppe og styringsgruppemøter 

Tidspunkt for oppdragets 
(evalueringens) oppstart og 
avslutning (sluttrapport) 

Start: 31.03.2016 

Slutt: 23.06.2016 

 

Oppdragets mål 

Følgeevaluering som kan gi korrigeringer under veis i prosessen. 

Avsluttende KSK-dokument 

 

Arbeidsform KSK: 

 

 Oppdragets omfang 

 Informasjonsflyt 

 

 

 

250 t inkl. forutgående følgeevaluering 

Dokumenter mottatt 06.06.2016 de samme som foreligger i utsending 
til styringsgruppemøte 13.06.2016. 
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3 DEFINERE EVALUERINGSARBEIDETS FAGLIGE GRUNNLAG 

 Veileder om tidligfase i sykehusprosjekter 
 

 Prosjektets eget vedtatte prosjektstyringsdokument/mandat: 
o Protokoll fra foretaksmøte Helse Vest RHF 10. desember 2015 
o Prosjektplan konseptfase – etablering av partikkelterapi og protonbehandling, Sykehusbygg. 

Styringsgruppebehandlet 14.03.2016. 
 
I KSK-dokumentet kvalitetssikres konseptrapporten og de dokumenter som iht veiledersystemet er knyttet til 
denne (HFP, DFP, HPU, OTP og skisseprosjekt) ift om det foreligger et godt nok (tilstrekkelig opplyst) 
grunnlag for konseptvalg og igangsetting av neste fase.  
 
De tre grupperapportene som er definert på «nivå 3» i dokumentstrukturen omtales ikke direkte, men de 
deler av disse dokumentene som er benyttet i konseptrapporten eller de øvrige nevnte dokumentene, 
vurderes i den grad de utgjør en del av disse dokumentene. Dette er begrunnet med at det er 
konseptrapporten med veilederens definerte underlagsdokumenter som skal danne beslutningsgrunnlaget. 
 

4 INNHOLDET I EN KSK – JF. TIDLIGFASEVEILEDEREN 

Følgende skal vurderes: 

Gjennom den eksterne kvalitetssikringen skal det sikres at det er samsvar med det 
virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen og den framlagte konseptvalgrapporten.  
 
Det skal videre sikres at målhierarkiet/-strukturen er konsistent, avklart og ikke for komplisert eller for 
generell til å være operasjonell. Målene må være prosjektspesifikke, og det må være konsistens mellom 
nasjonale helsepolitiske mål, målene til de regionale helseforetakene og det prosjekteiende helseforetak.  
Anbyder skal vurdere om resultatmålene er hensiktsmessig prioritert og kontrollere i hvilken grad 
kravene som følger av målstrukturen er relevante og riktig prioritert. 
 
Det skal sikres at de alternativene som er belyst i konseptvalgutredningen representerer en tilstrekkelig 
bredde i forhold til mulighetsrommet, slik at den fulle bredden i mulighetsrommet for å oppfylle det 
regionale helseforetakets ”sørge for”-ansvar er ivaretatt. 
 
Det skal sikres alternativene er riktig prioritert i forhold til målhierarki/-struktur og tilhørende prioriterte 
krav. 
 
Anbyder skal dessuten kvalitetssikre at alternativene er vurdert opp mot økonomisk og finansiell 
bæreevne det regionale helseforetaket har for å gjennomføre dem.  
 

 Anbyder skal også bl.a. kvalitetssikre – jf. nåværende veileder for tidligfaseplanlegging: 
o vurderingen av alternativene opp mot hvilke gevinster som ønskes realisert, 
o vurderingen av prosjektets ”plassering” innenfor det regionale helseforetakets totale tilbud, 

inklusive avgrensninger til andre sykehus, spesialiteter og funksjoner, 
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o vurderingene av hvordan samhandling med primærhelsetjenesten og vertskommuner vil 
påvirke forutsetningene for prosjektet, 

o beskrivelsen og beregningen av befolkningens fremtidige behov for helsetjenester 
(demografisk og epidemiologisk, tilpassing av forbruksrater), 

o vurderingen av eventuelle muligheter for omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet,  
o  vurdering av hvordan framtidige behandlingsformer og prioriteringer vil slå ut for de ulike 

tjenestene, 
o vurdering av hvordan prosjektet forholder seg til overordnede krav om ivaretakelse av indre 

og ytre miljø, 
o vurdering av pasientsikkerhet, på hvilken måte bygg og infrastruktur kan medvirke til å 

redusere uønskede hendelser, 
o vurderingen av hvordan prosjektet vil imøtekomme befolkningens krav til kvalitet i 

tjenestene. 
 

 Anbyder skal også kvalitetssikre at alternativene i tilstrekkelig grad har beskrevet og vurdert øvrige 
samfunnsmessige konsekvenser, og at det i prosjektmaterialet er lagt opp til en hensiktmessig 
prosess for å håndtere dette. 

 

5 KONSEPTRAPPORTEN 

5.1 Konseptrapportens struktur  

Strukturen tilfredsstiller både veilederen og det som kan ses på som spesielt viktig ift dette prosjektet.  

5.2 Oppsummering basert på konseptrapportens kapit ler  

5.2.1 Bakgrunn 

Ingen observasjoner 

5.2.2 Mandat og rammer for arbeidet 

Ingen observasjoner ift mål. 

For mandat ser man at antall alternativer som er utløst av mandatet er vesentlig større en det som normal sett 
skal håndteres i en konseptfase: 

 Ett eller to sentre (samt 0-alternativet) 

 Minst to kapasitetsnivåer ved ett og ved to sentre 

 I praksis valg av lokalisering (Oslo og Bergen) ved ett senter 

 I praksis valg mellom to tomter på hver lokalisering 

Dette gav et utgangspunkt på 12-16 alternativer, noe som er mer i tråd med idefasearbeid enn konseptfase. 
Denne situasjonen har medført en ekstra krevende situasjon for utredningsgruppen da den måtte «smale ned» 
de mange alternativene før man kunne gå tungt inn i de alternativene som er utredet på «konseptnivå». Dvs. 
at grunnlaget for oppstart av konseptfasen ikke var tilstrekkelig avklart, noe som gav en ekstra utfordring i 
denne fasen (kombinert med kort tid til konseptfasen). 
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Særskilte punkter i mandatet: 

 «Konseptrapporten må innehalde forslag til samarbeidsavtalar mellom de fire regionale helseforetaka, 
knytt til kompetansebygging, bruk av samla kapasitet mellom regionane samt betaling for pasientar 
frå dei regionane det ikkje vert etablert protonterapi.»  

Dette er noe omtalt i konseptrapporten (for eksempel kompetansebygging), utførlig omtalt i AG2 sin rapport, 
men ikke oppfylt fullt ut i form av forslag til betalingsordning, jf. siste del. 

5.2.3 Organisering og metode 

Det er, så langt observasjoner og dokumenter gir grunnlag for å vurdere det, gjennomført en godt organisert 
planprosess knyttet til prosjektgrupper og styringsgruppe. 

Når det gjelder medvirkning så er det klart at det har vært en klart mindre omfattende medvirkningsprosess i 
bredde enn det som er «normal praksis» ved utarbeidelse av HFP, HPU, OTP og skisseprosjekt. 
Konseptrapporten beskriver det som er gjort på dette området, og prosjektgruppene har hatt med mange 
kompetente fagpersoner (dog ingen fra stråleterapeutene ut fra det vi kan se). Tillitsvalgte er informert 
«gjennom linjen» fra RHF-nivået. Mandatet sier at det skal «etableres et kontaktforum mot sentrale 
tillitsvalgte». Pasientorganisasjonene er representert i styringsgruppa. I sum har det vært mindre medvirkning 
enn «normal praksis» i en konseptfase, men det er ikke etablert noen absolutte krav til medvirkning i 
veiledersystemet.  

5.2.4 Introduksjon til partikkelterapi og protonbehandling - metodevurdering 

Metodevurderingen tilfredsstiller ikke fullt ut mandatpunktet om at det skal være  

«i tråd med/ikkje svakare enn det nasjonale systemet for innføring av nye metodar i spesialisthelsetenesta».  

Men dette er godt redegjort for i rapporten, og det ville være urealistisk å gjennomføre en full metodevurdering 
innenfor det tidsperspektivet som tidsplanen for konseptfasen gir. 

5.2.5 Indikasjoner, kapasitet og dimensjonering 

Det er redegjort for at medisinsk grunnlag på 12-15 % av dagens strålepasienter vil ha nytte av 
protonbehandling. For 15 % av disse er det «etablert indikasjon», for 85 % er det ikke tilfelle. Det 
virksomhetsmessige grunnlaget for etablering er det gjort godt rede for. Framskriving demografisk og 
epidemiologisk er gjort fra 2014 til 2022 og 2030. Dette gir et 12 % estimat på 1780 pasienter i 2022 (forventet 
tidspunkt for oppstart), og 2080 i 2030.  

Neste spørsmål er omfanget (kapasiteten). Omregningsfaktorene er Ok begrunnet, selv om nyanseringen 
mellom 240 og 250 dager per år synes marginal. Begrepet «åpningstid» på 13 timer tolker vi som «effektiv 
driftstid» (780 minutter/25 per pasient=31,2). Åpningstiden vil i praksis da måtte være noe lenger. 

5.2.6 Utredning av alternativene 

Ingen observasjoner ut over at kriteriene for reduksjonen fra de opprinnelige 12-16 alternativene til de som er 
utredet «på konseptnivå» og evaluert, er oppsummert slik: 

. Det er i konseptfasen utredet mange ulike alternativer i tillegg til alternativene som er nevnt over. Prosessen 

med utsiling av alternativene er vurdert utfra: 
• Realistisk behandlingskapasitet og størrelse ved oppstart 

• Ønske om mest mulig likeverdige alternativer 
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Så kort beskrivelse gjør det vanskelig å «etterprøve» utsilingen, men kriteriene er relevante. 

5.2.7 Hovedfunksjonsprogram, hovedprogram utstyr, overordnet teknisk program, skisseprosjekt 

Se egen omtale av hoved- og delfunksjonsprogram (funksjonsprogram), hovedprogram utstyr, overordnet 
teknisk program og skisseprosjekt. 

5.2.8 Økonomiske analyser 

Prosjektkostnad og usikkerhet 

Det som er viktig i denne sammenhengen er at det er kombinasjonen av et sterkt forenklet skisseprosjekt som 
grunnlag for kalkyle, en «ny og relativt ukjent byggløsning», utenlandske referansetall og stor usikkerhet knyttet 
til utstyrskostnad. Dette betyr en prosjektkostnad med særlig stort usikkerhetsspenn fra p50 til p85. 

Tallene er slik: 

 

Tallene viser et uvanlig lavt spenn fra p50 til p85 gitt den fasen prosjektet er i, kompleksitet og 
prosjektmodenhet. Tilsvarende tall fra konseptfaseutredning for Helse Fonna HF utført av Atkins var slik: 

 

 

Observasjon: Vi oppfatter at det er betydelig større usikkerhet knyttet til kostnadskalkylen enn tabell 15 i 
konseptrapporten gir uttrykk for. Økningen fra basiskalkyle til p50-estimat virker «rimelig», mens økningen fra 
p50 til p85 synes å være klart lavere enn «prosjektmodenheten» på dette stadiet gir grunnlag for.  

Økonomisk bæreevne: 

Problemstillingen er godt belyst. Det reelle er, som det framkommer, at det må gjøres noen betydelige 
tilpasninger i enten finansiering av investeringen eller ift dekning av driftskostnader (eventuelt en kombinasjon 

Prosjektkostnad protonsenter (mill kr)

Alternativ 1a 1b 2aa 2b

Basiskalkyle 1 545 1 668 2 101 2 606

p50-estimat 1 694 1 815 2 294 2 842

Prosent økning fra basis 9,6 8,8 9,2 9,1

p85-estimat 1 810 1 941 2 433 3 020

Prosent økning fra p-50 6,8 6,9 6,1 6,3

Prosjektkostnad Helse Fonna (mill kr)

Alternativ Vest BT1 Vest BT2

Basiskalkyle 1 122 1 061

p50-estimat 1 223 1 169

Prosent økning fra basis 9,0 10,2

p85-estimat 1 464 1 395

Prosent økning fra p-50 19,7 19,3
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av disse) dersom det skal kunne etableres bæreevne for dette tilbudet. Og en konkret betalingsordning må 
etableres. Dette er noe HOD og de berørte RHF’ene må løse. 

Samfunnsøkonomisk analyse: 

Sammenlignet med «vanlige konseptrapporter» er den samfunnsøkonomiske analysen her mer omfattende. 
Dette oppfatter vi primært er fordi dette gjelder etablering av en ny type strålebehandling i Norge, som dermed 
utløser et særskilt behov for å fokusere på den samfunnsøkonomisk delen av analysen. Det er imidlertid et 
krevende felt med knapphet på grunnlagsdata fordi det i stor grad er snakk om variasjon i langtidseffekter av 
ulike behandlingsformer. Derfor er det den kostnadsmessige siden som er tillagt hovedvekten i analysen. Når 
man tar hensyn til hvor krevende det er å skaffe tilstrekkelige grunnlagsdata, og den relativt korte tiden som 
har vært tilgjengelig til arbeidet, er utredningen grundig. Som det sies i rapporten, så er det likevel betydelig 
usikkerhet knyttet til disse tallene. Dette gjelder ikke bare investeringstallene, men også de andre estimatene 
som er benyttet. 

5.2.9 Evaluering 

Det er gjennomført en grundig evaluering av de alternativene som har «kommet til finalen» både kvalitativt og 
kvantitativt. Mht. til de som ble grovsort bort på et tidligere tidspunkt, se tidligere merknad om å tydeliggjøre 
måten dette er gjennomført på. 

Det er to særlig store utfordringer i dette: 

1. Grunnlaget for den kvantitative evalueringen er svært usikkert (jf.de økonomiske analysene). 
2. Samlet vurdering av den kvantitative og kvalitative evalueringen (som ikke framkommer i denne 

versjonen). 

Kjernespørsmålet er: Forsvarer forskjellen i det kvalitative resultatet den kostnadsforskjellen som framkommer 
i den kvantitative delen?  

5.2.10 Plan for videre arbeid 

Det er beskrevet at det kreves et innledende arbeid før «ordinært forprosjektarbeid» kan igangsettes. Dette er 
et viktig budskap i og med at konseptfasen på noen områder er forenklet. Det betyr at neste fase krever en 
annen oppstart enn å gå rett på normal forprosjektaktivitet. Dette gjelder både ift den spesielle situasjonen for 
utstyrsanskaffelse, og det gjelder også skisseprosjekt og dermed kostnadskalkyle, jf. Radiumhospitalet der det 
kreves en tilleggsutredning for å avklare grensesnittet mot eksisterende bygg. For lokalisering på 
Radiumhospitalet utgjør dette også en ekstra usikkerhet ift tidsplan med ferdigstilling i 2022.  

5.3 Virksomhetsmessig grunnlag for investeringen  

Dette er godt redegjort for gjennom analysen som ender med et medisinsk grunnlag på rundt 12 % av de som 
får fotonbehandling i dag, og en utbygging i første etappe som gir en dekningsgrad på rundt 6-8 %. 

5.4 Målhierarki – konsistente og operasjonelle mål  

Det er etablert et målhierarki basert på og i tråd med mandatet og benyttet i evalueringen.  
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5.5 Alternativbredde, prioriter ing ift  målhierarki og ift økonomisk og 
finansiell  bæreevne 

Det er i starten etablert en stor alternativbredde (12-16), som så er smalet ned til de evaluerte alternativene 
(fem alternativer inklusiv 0-alternativet). Reduksjonen fra hele alternativbredden til de fem evaluerte er 
kortfattet belyst.  

Evalueringen av de fem som «kom til finalen» er godt belyst både ift målhierarki og økonomisk. Det er viktig å 
være klar over at tiltaket krever vesentlige endringer enten ift investeringstilskudd, driftstilskudd eller begge 
deler for å oppnå bæreevne. 

5.6 Rapporten har beskrevet og vurdert øvrige samfunnsmessige 
konsekvenser, og en hensiktmessig prosess for å håndtere dette.  

5.6.1 Samfunnsmessige konsekvenser 

Helseøkonomiske og helsesektorkonsekvenser er så godt belyst som tiden og tilgjengelig kunnskap om dette 
muliggjør. Øvrige samfunnsmessige effekter er mindre belyst, f.eks. regionale effekter av investeringen er ikke 
belyst. Ett senter i Oslo eller ett i Bergen, eller to sentre (ett på hvert sted). Det vil imidlertid bare være 
marginale «regionale effekter» da begge steder allerede er «store sentra», og dette anses derfor ikke som 
noen vesentlig mangel. 

5.6.2 Prosess for å håndtere de samfunnsmessige konsekvensene 

Jf. forrige punkt.  

5.7 Øvrige «sjekkpunkter» 

5.7.1 Vurderingen av alternativene opp mot hvilke gevinster som ønskes realisert 

Evalueringen ivaretar dette. 

5.7.2 Vurderingen av prosjektets ”plassering” innenfor det regionale helseforetakets totale tilbud, inklusive 
avgrensninger til andre sykehus, spesialiteter og funksjoner 

Dette er ivaretatt tilstrekkelig ift at dette er en konseptfase. Det er per definisjon en lands- eller flerregional 
funksjon (inntil det eventuelt senere blir regionalisert). 

5.7.3 Vurderingene av hvordan samhandling med primærhelsetjenesten og vertskommuner vil påvirke 
forutsetningene for prosjektet 

Samarbeidet med de øvrige sykehusene er mest relevant her. Det er beskrevet tilstrekkelig ift at det er 
konseptfase. 

5.7.4 Beskrivelsen og beregningen av befolkningens fremtidige behov for helsetjenester (demografisk og 
epidemiologisk, tilpassing av forbruksrater) 

Dette er gjennomført på «ordinær måte», demografisk og epidemiologisk. 

5.7.5 Vurderingen av eventuelle muligheter for omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet 

Dette er et nytt tilbud, og har derfor ingen historikk å sammenligne med i Norge. Det er forutsatt to skift for å 
utnytte godt den høye investeringen. Det virker fornuftig. Sett i lys av investeringsomfanget kan kanskje 
«lørdagsdrift» også være en mulighet (dette er ikke nevnt, det er benyttet 240 dager per år). 
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5.7.6  Vurdering av hvordan framtidige behandlingsformer og prioriteringer vil slå ut for de ulike tjenestene 

Dett er en ny behandlingsform. I tillegg er muligheten for å etablere et karbon-senter knyttet til samme 
lokalisering på et senere tidspunkt belyst. 

5.7.7 Vurdering av hvordan prosjektet forholder seg til overordnede krav om ivaretakelse av indre og ytre 
miljø 

Jf. OTP. Kravene til Grønt sykehus må dekkes. Særskilt vurdering av strålingsrisiko bør inngå i det videre 
arbeidet. 

5.7.8 Vurdering av pasientsikkerhet, på hvilken måte bygg og infrastruktur kan medvirke til å redusere 
uønskede hendelser 

Her er det tatt med erfaringer fra utenlandske anlegg, men dette må suppleres i neste fase, jf. både forrige 
punkt, og behovet for bl.a. å ha med stråleterapeut-gruppen i det videre arbeidet med konkretisering. 

5.7.9 Vurderingen av hvordan prosjektet vil imøtekomme befolkningens krav til kvalitet i tjenestene 

Tiltaket vil gi kreftpasienter med aktuelle indikasjoner reell mulighet for protonbehandling, mens dagens 
utenlandsbehandling bare i svært begrenset grad gir en slik mulighet pga. tidsaspektet for planlegging og 
gjennomføring av slik behandling i det samlede behandlingsforløpet. 

 

6 HFP OG DFP - FUNKSJONSPROGRAM 

For protonsenter er det valgt å lage et felles dokument for programmering, det vil si HFP og DFP, kalt 
Funksjonsprogram Protonsenter. Funksjonsprogrammet er i tillegg basert på delrapporter, som ikke 
kommenteres her.  

Funksjonsprogram Protonsenter inneholder elementer fra HFP, blant annet blir det belyst aktivitetsdata og 
beregninger av kapasitet og arealbehov. Elementer som beskrivelse av dagens situasjon, økonomiske 
analyser og beregning av prosjektkostnad og økonomisk bæreevne er valgt besvart i konseptrapporten.  

Detaljeringsgraden i funksjonsprogrammet er noe lavere enn hva som ansees som «vanlig praksis». 
Sammenlignet med HFP til Helse Stavanger, Haugesund sjukehus og Nytt Vestre Viken Sykehus kunne for 
eksempel flyt av varer og avfall vært mer detaljer. DFP er vanligvis en konkretisering og detaljering av kravene 
i HFP. I funksjonsprogrammets DFP kunne blant annet funksjonsbeskrivelser, spesielle bygningsmessige krav 
og nærhetsbehov med fordel vært nærmere beskrevet. Ut ifra konseptets mange alternativer, og at det ikke er 
avgjort om protonsenteret skal være en integrert del av et annet sykehus eller et frittstående senter, ansees 
detaljeringsgraden som en naturlig konsekvens.  

Dimensjoneringen tar utgangspunkt i norske arealstandarder i sykehusprosjekter, antall ansatte og fordeling 
av de ulike faggruppene. Inndeling i delfunksjoner og navn på rom skal ifølge veileder følge 
”Klassifikasjonssystem for sykehusbygg” utgitt av Helsedirektoratet. Funksjonsprogrammet følger ikke 
klassifikasjonssystemet fullt ut på bakgrunn av at det er få standard funksjonsområder og mange spesialiserte 
rom. 

Prosjektgruppen har konkludert med forutsetninger som legger grunnlag for beregning av behov for antall 
behandlingsrom i 2020 og 2030. Forutsetningene er stort sett godt argumentert.   
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For begge alternativ som utredes skal det utredes minimum to alternativer for planlagt behandlingskapasitet. 
Det vises også kapasitetsberegninger på et ambisiøst pasientestimat, men dette estimatet ligger ikke til grunn 
for de alternativer som presenteres i konseptrapporten. 

Pasientgrunnlaget er forankret i en medisinskfaglig vurdering av det fremtidige behov for protonbehandling. 
Pasientunderlag på 12 % er forholdsvis lavt sammenlignet med internasjonale pasientunderlag (15-17 %) og 
26 fraksjoner per pasient er også forholdsvis lavt i forhold til hva som nevnes som typisk (25-35 fraksjoner). 
Samtidig er det ikke slik at disse landene faktisk har bygget ut, eller har konkrete planer for utbygging opp til 
en slik dekning, og dermed må utredningens tilnærming kunne vurderes som godt akseptabel. Høyere dekning 
kan eventuelt etableres i en senere fase av utbygging. 

Det er beregnet et omtrentlig antall pasienter til protonbehandling ved å benytte antall pasienter til 
konvensjonell stråleterapi som utgangspunkt. Den projiserte økningen i kreftforekomst de kommende årene 
(Kreftregisteret) forventes å gi en nær proporsjonal økning i behovet for protonkapasitet. På bakgrunn av dette 
er det realistisk å anta en årlig vekst på 2 % for antall pasienter som vil ha behov for stråleterapi i Norge frem 
mot 2030. Det er derfor valgt å benytte 2 % framskrivning ved beregning av kapasitet innenfor 
protonbehandling. Vi kan ikke se at det er gjort sammenligner med internasjonale referanser, men ut fra 
nasjonale data er dette en naturlig tilnærming. 

Et av rammevilkårene i mandatet er brukermedvirkning. En konsekvens av dette kan bli at man mister viktige 
momenter i pasientflyten da fagpersonene som har mest kontakt med pasientene, for eksempel 
stråleterapeuter og onkologisykepleiere, ikke har fått bidra. I forprosjektfase anbefales det at 
brukermedvirkningen forsterkes, jf. også merknad under konseptrapport.   

I modell med 4 behandlingsrom planlegges det med 1 CT, 1 MR og 1 PET/CT. Det vil da bli behov for ansette 
med diagnostisk og nukleærmedisinsk bakgrunn (nukleærmedisinere, radiografer og bioingeniører), noe som 
ikke framkommer om det er inkludert i forslaget til bemanning. Det må i tillegg tas en beslutning om hvor 
radioaktiviteten til PET skal produseres – om det skal være egen syklotron for formålet. Ved beslutning om 
egen syklotron vil det generere behov for ytterligere bemanning. Dersom det ikke syklotron for PET i 
umiddelbar nærhet, vil det legge relativt store begrensninger på hvilke undersøkelser som kan gjennomføres. 

Det er laget en bemanningsstruktur, som legges til grunn for beregning av romprogrammet. Romprogrammet 
for teknisk drift og drift av utstyr til protonbehandling (ansatte hos utstyrsleverandør) inneholder stor grad av 
usikkerhet da bemanningen er avhengig av hvordan driften organiseres og hvilken leverandør som velges. 
Høye krav til oppetid og tilgjengelighet vil kunne sette større krav til samhandling.  

Virksomhetsutvikling og utbygging medfører som regel endring i oppgaver og samarbeidsrelasjoner i 
sykehuset. I HFP skal det beskrives endringer i driftsmodell og i DFP beskrives driftsmessige og 
organisatoriske sammenhenger og nærhetsbehov mellom funksjoner og rom som grunnlag for SPR og FP. 
Utredningene i tidligfasen gir dermed viktige føringer for fremtidig utvikling av organisasjonen. 
Organisasjonsutviklingstiltak beskrives ikke i Funksjonsprogrammet og det anbefales at det tas med i 
forprosjektet.  

Konklusjon:  

I bestillingsbrevets vedlegg presiseres det at et partikkelanlegg er teknisk komplisert og innebærer at man ikke 
kan følge tidligfaseveilederen fullt ut på alle områder. Oppsummert følger Funksjonsprogram Protonsenter 
2016 store deler av veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Elementer som beskrivelse av 
dagens situasjon, økonomiske analyser og beregning av prosjektkostnad og økonomisk bæreevne er valgt 
besvart i konseptrapporten, og det er selvsagt en godt akseptabel løsning.  
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Detaljeringsgraden i funksjonsprogrammet er mulig noe lavere enn hva som ansees som «vanlig praksis». Ut 
ifra konseptets mange alternativer og at det ikke er avgjort om protonsenteret skal være en integrert del av et 
annet sykehus eller et frittstående senter, ansees detaljeringsgraden som en naturlig konsekvens.  

Usikkerhet rundt investeringskostnad, bemanning og arealer påvirker den totale usikkerheten i konseptfasen.  

7 HPU 

I HPU Protonsenter er de forutsetninger som foreligger fra HFP lagt til grunn, og samordnet med OTP. HPU 
er utarbeidet i henhold til "Veileder for Hovedprogram utstyr i sykehusprosjekter" av april 2013 fra 
Helsedirektoratet. 

Til HPU Protonsenter v1.0 følger vedlegg (Vedlegg 1 Generell bygg- og installasjonspåvirkning og Vedlegg 2 
Grensesnitt bygg – brukerutstyr). Disse vedleggene er utkast, som anbefales gjennomgått, oppdatert og 
kvalitetssikret i forprosjekt.  

Oversikten over BIP-utstyr (Vedlegg 1) er en generell oversikt for sykehusutbygginger. Et protonsenter er et 
utstyrsteknisk krevende bygg med mye spesialutstyr, som ikke er dekket i oversikten. Oversikten over BIP-
utstyr lister de viktigste brukerutstyrsgruppene i et ordinært sykehusprosjekt og er tydelig hentet fra NVVS. 
Vedlegget burde, som kommentert i HPU, bør oppgraderes slik at det også inkluderer utstyr til blant annet 
bunkeren.  

Hvert senter skal ifølge Funksjonsprogrammet ha tilgang til MR og eventuelt PET/CT eller PET/MR. Det burde 
ligge en føring om at forprosjektet må ta spesielle hensyn til skjerming av MR og magneter som benyttes til 
stråleavbøyning og strålefokusering da disse elektromagnetiske feltene kan påvirke hverandre. Påvirkning av 
elektromagnetiske felt kan også gjelde PET dersom det besluttes å anskaffet.  

I dette prosjektet vil det være spesielt viktig med kompetanseoverføring gjennom alle deler av planprosessen 
for å sikre kontinuitet og progresjon i alle ledd. Dette spesielt med tanke på høyteknologisk og BIP-krevende 
utstyr.  

Grensesnittsmatrise bygg-brukerutstyr som er vedlagt dette dokumentet bygger på praksis fra flere 
sykehusprosjekter som er gjennomført. Grensesnittsmatrisen for dette prosjektet vil måtte inneholde mye 
spesialisert utstyr og grensesnittsmatrisen må i neste omgang oppdateres i forhold til dette.  

I HPU v1.0 er det oppgaver som normalt besvares i HPU, som skyves over i oppstart av forprosjektfasen. 
Klargjøring av behovet for informasjonsutveksling og hvilke overordnede krav som bør stilles til dataverktøy 
nevnes, men er ikke beskrevet i forhold til to-sentermodell. Oversikt over BIP-utstyr og grensesnittsmatrise 
bygg-brukerutstyr er begge utkast, som må revideres og suppleres med utstyr tilhørende bunkerdelen. 
Forprosjektfasen for utstyrsprosjektet, samt målsetninger og suksesskriterier, er godt beskrevet i HPU, noe 
som gjør at ovenfor nevnte avvik fra veileder ikke får nevneverdige konsekvenser.   

Kostnadsoverslag for utstyrsomfanget i HPU er bygget på de opplysningene som per desember 2015 
foreligger om planlagte funksjoner, kapasitet og areal i det planlagte protonsenteret. Spesielt kostbart og 
dimensjonerende utstyr er basert på de forutsetningene som ligger til grunn for de ulike alternativene.  

Behandlingsrommene med tilhørende tekniske rom vil medføre spesielt kostbart og dimensjonerende utstyr. 
Disse arealene er krevende bygningsmessig og inneholder høyteknologisk, dimensjonerende og meget 
kostbart utstyr. 
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Arealer for røntgen/radiologi er byggeteknisk krevende og utstyret med tilhørende tekniske- og bi-rom er 
arealkrevende. Arealstandarden som legges til grunn for disse spesialrommene skal kvalitetssikres i neste 
fase for å sikre optimale løsninger for å oppnå de funksjonelle målsetninger og god pasientflyt. 

På dette stadiet av prosjektet kan kostnadsberegninger bare i begrenset grad bygge på kunnskap om det 
konkrete utstyrsbehovet til prosjektet. Kostnadsoverslaget i HPU bygger på funksjonsbeskrivelsene fra HFP-
arbeidet samt innhentet informasjon fra leverandører. For å få et estimat på brutto utstyrskostnad er dette gjort 
på tre måter:  

 For en del arealer er det benyttet en kostnad for utstyr beregnet pr. m2 brutto areal. Det er 
bl.a. innhentet kostnader fra andre sykehusprosjekter hvor tilsvarende arealer er 
sammenlignet. (PNØ og Vestre Viken, prisnivå september 2014).  

 For noen arealer er det brukt enhetspriser på spesielt kostbart utstyr. Enhetsprisene er 
innhentet fra sammenlignbare prosjekter. 

 For utstyr i bunkerdelen (stråleterapidelen) er det innhentet priser fra aktuelle leverandører. 
Disse prisene er ikke gitt pr. utstyrsenhet, men er gitt som kostnader for et typisk anlegg for 
protonterapi. Prisene er gitt med ulike antall behandlingsrom og forskningsrom, og er gitt som 
innspill til konseptfasen. Det betyr at det er ikke innhentet tilbud fra leverandørene, slik at 
prisene som er gitt inneholder stor usikkerhet da de vil variere med tekniske spesifikasjoner for 
det enkelte utstyr, ønsket funksjonalitet og størrelse på de planlagte anleggene. 

 
I kostnadsoverslaget for brukerutstyr er ikke utstyr, som i de fleste sykehusprosjekt er regnet som byggutstyr, 
innarbeidet (vi forutsetter at dette da er dekket i bygg-kalkylen). Kostnadsutviklingen for medisinteknisk utstyr 
og IKT-relatert brukerutstyr er også en usikkerhetsfaktor. 

Når det gjelder kostnader for utstyr i behandlingsarealene (syklotron, beam-line, gantry etc.) så er det brukt 
kostnadsanslag innhentet fra ulike leverandører. Disse kostnadene varierer mye fra leverandør til leverandør, 
og det er i estimatet brukt en gjennomsnittspris basert på laveste og høyeste estimat. I tillegg er det stor 
usikkerhet i disse kostnadene i forhold til hvor komplett leveransen er. 

Konklusjon: 

Oppsummeringen i forhold til HPU blir at det i denne saken er stor usikkerhet rundt utstyrskostnaden. Utstyr 
utgjør en stor del av den samlede investeringen og denne usikkerheten er derfor særlig viktig. I HPU er 
forutsetninger fra HFP om funksjoner og romtyper lagt til grunn. Romprogrammet inneholder stor grad av 
usikkerhet, som igjen påvirker usikkerheten i HPU.   

8 OTP 

Ifølge veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter skal OTP «vise krav til teknisk infrastruktur, og skal 
bl.a. dokumentere konsekvenser av overordnede krav til energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, 
transportløsninger og tekniske systemer. OTP skal også vise forventede kostnader til forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av bygget (FDVU-kostnader). Det bør utarbeides romprogram for viktige, tekniske rom. 
De overordnede retningslinjene vil være like for alle alternativene, men alternative løsninger med ulikt 
funksjonelt innhold kan ha ulike krav til tekniske løsninger.» 

Det gis ingen nærmere føringer med hensyn til innhold i OTP eller hvilke temaer som skal omtales. Fordi 
protonsenter ikke er tidligere bygget i Norge finnes det heller ikke referanse-OTP for denne typen helsebygg. 
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Sykehus er det nærmeste av sammenlignbare helsebygg. For slike prosjekter er OTP basert på veilederen, 
og har over tid utviklet seg til å ha et relativt standardisert innhold. Evalueringen av OTP for protonsenteret er 
derfor utført med bruk av sykehus-OTP som referanser. Fordi et protonsenter er en ny type helsebygg er det 
naturlig med avvik i forhold til dette, og for dette prosjektet er det i tillegg utfordringer knyttet både til fremdrift 
og kompleksitet som må tas i betraktning. 

Protonsenteret anses imidlertid som et spesielt anlegg, i særdeleshet på teknisk side. Det oppfattes derfor at 
OTP bør tillegges ekstra vekt i dette prosjektet, og avvik bør vurderes nøye i forhold til hva som normalt 
omfattes. I prosjektperioden er det gitt en rekke innspill fra følgeevalueringen til prosjektgruppen på innhold og 
aktuelle temaer. Disse er vurdert av prosjektgruppen og en del endringer og suppleringer er foretatt. Der 
innspill er vurdert av prosjektgruppen som ikke relevant eller dekket av andre dokumenter, er dette redegjort 
for i utviklingsprosessen. OTP er således et godt utarbeidet dokument hvor aktuelle temaer og hensyn 
vedrørende teknisk infrastruktur og systemer, energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet mv er belyst.  

På grunn av stram tidsskjema er dokumentet nødvendigvis overordnet formulert på en del punkter. 
Eksempelvis, der hvor det for et sykehusprosjekt ville normalt stilles konkrete krav i OTP, kommenteres heller 
at saker må utarbeides eller avklares senere. Der hvor aktuelle temaer ikke er dekket f.eks. renhold/hygiene, 
smittevern og flyt, er dette redegjort for i prosessen ved henvisninger til andre programdokumenter, 
eksempelvis HFP/DFP. På samme måte er kostnader mv håndtert i delprosjekt 2e. Det er viktig i alle slike 
tilfeller å sikre at disse temaene faktisk er fanget opp andre steder og i det videre arbeidet slik at det stilles 
tydelige tekniske krav til den videre prosjekteringen. 

Konklusjon: 

OTP er av årsaker beskrevet over utviklet til et mer overordnet nivå enn det vanligvis gjøres for 
sykehusprosjekter. Der temaer eller oppgaver i OTP er henvist til neste prosjektfase, bør dette dokumenteres 
tydelig for å sikre utførelse som innledende arbeid i den aktuelle fasen. Med dette som forutsetning kan 
dokumentet anses å være ellers uten vesentlige mangler eller svakheter i forhold til å kunne gjøre 
konseptvalget. 

9 SKISSEPROSJEKT 

9.1 Grunnlag og krav 

Leveransemål for konseptfasen inkluderer blant annet at det skal utarbeides et faglig godt grunnlag som gir 
tilstrekkelig sikkerhet for valg av alternativet som best oppfyller målene innenfor de definerte rammene. Som 
del av dette skal det skal utarbeides et skisseprosjekt hvor en rekke alternativer skal vurderes og utredes. På 
grunn av et uvanlig stort antall alternativer og varianter samt et meget stramt tidsskjema er det lagt opp til 
utførelse av et forenklet skisseprosjekt. Det er ikke gitt særlige føringer til hva menes med et forenklet 
skisseprosjekt, annet enn at utvendig bygg-utforming (dvs. arkitektur) behøves ikke prioriteres.  

Det er i konkurransegrunnlaget for konseptfasen definert at det skal utarbeides forenklet skisseprosjekt blant 
annet iht. Tidligfaseveilederen, herunder kapittel 5.3.5 Skisseprosjekt og 5.3.6 Person og vareflyt. 
Skisseprosjektet skal illustrere de ulike alternativene på grunnlag av HFP og videreutvikles på grunnlag av 
DFP, og sammen med OTP gi grunnlag for kostnadsberegninger mv. På grunn av tidsskjemaet er imidlertid 
programmeringen utført parallelt med utarbeidelse av skisseprosjektet. Dette betyr at HFP har for det meste 
av prosjektperioden ikke vært tilgjengelig som grunnlag. Det samme gjelder for DFP, i dette tilfelle utv iklet 
sammen med HFP som et fellesdokument. Likeledes er OTP og HPU også utarbeidet parallelt med de andre 
hovedaktivitetene. 

Slettet: a
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Som konsekvens av nødvendigheten for parallelle aktiviteter er skisseprosjektet utført med grunnlag mer i 
konkurransegrunnlagets areal- og romprogram og versjoner av disse oppdatert i prosjektperioden samt de 
ulike alternativer og varianter. Det er i tillegg utført en leverandør-workshop hvor de ulike leverandørene har 
gjort tilgjengelig overordnet produktinformasjon og ikke minst størrelse/dimensjoner på deres anlegg. I løpet 
av prosjektperioden er antall tomter vesentlig redusert, og dermed og antall varianter, og dette har vært 
fordelaktig med hensyn til arbeidsomfanget i utredningen av de gjenværende tomter og varianter. 

Ferdigstilte skisseprosjekt (og konseptfaserapport) skal uansett utarbeides til et tilstrekkelig nivå for å gi godt 
nok beslutningsgrunnlag. 

9.2 Utvikling 

Med utgangspunkt i det tilgjengelige grunnlaget er skisseprosjektet i praksis utviklet trinnvis: 

 Utredning av største variant, uavhengig av lokasjon og tomt - basisvariant 

 Utredning av største variant med ulik behandlingskapasitet (dvs. antall behandlingsrom) - 
basisvarianter 

 Analyse av hver tomt på overordnet nivå ift. basisvarianter, dvs. analyse av arealbehov av 
tomtestørrelse 

 Analyse av utvidelsesmuligheter, især ved senere bygging av karbonanlegg 

 Videre utvikling av skisseløsninger på gjenværende tomter med ulike varianter. 

Med de gjeldende prosjektrammene anses dette å ha vært en hensiktsmessig arbeidsmetode og, kombinert 
med reduksjon av antall tomter og varianter, har gitt en noe mer håndterlig arbeidsmengde. Det er fremdeles 
langt flere varianter enn hva som normalt omfattes slik at skisseprosjektet, når ferdigstilt, vil ikke fremstå som 
ferdig utviklet i forhold til hva som normalt forventes. Hittil har det båret mer preg av et mulighetsstudium 
vanligvis forbundet med idéfasearbeid. Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke blir godt nok 
beslutningsgrunnlag for konseptfasen, men at en del aktiviteter må utføres som innledende arbeid før eller 
knyttet til oppstart av forprosjektet. 

9.3 Utforming av bygg 

Formålet med skisseprosjektet ifølge tidligfaseveilederen er blant annet å illustrere og beskrive hvordan de 
alternative løsningene kan utvikles til fysiske bygg. Krav til detaljering av skisser og tegninger må tilpasses det 
enkelte prosjektet og innholdet i HFP/DFP. 

I dette prosjektet er det utviklet en serie basisvarianter der det største protonutstyret er lagt til grunn i 
utstyrsdelen og tilgjengelig romprogram er lagt til grunn for klinikkdelen. Utformingen er således prinsipielt 
utviklet og det virker som de ulike medisinske og ikke-medisinske funksjoner og nærhetsbehov er ivaretatt på 
en god måte, dog overordnet. Den samme prinsipielle planløsningen med varianter for antall behandlingsrom, 
bred eller smal utforming mv, er benyttet ved alle tomter. 

Det er ikke vektlagt i særlig grad å vurdere om, og hvordan de ulike tomtene påvirker utformingen og 
planløsningen. Dette kan være spesielt viktig der anlegget skal tilpasses eksisterende anlegg som ved 
Radiumhospitalet. Dette kan selvfølgelig påvirke både program og kostnader og dermed usikkerhetsnivået i 
konseptfasen, men ved tilstrekkelig dokumentasjon og oppfølging av slike forhold bør dette kunne håndteres 
uten konsekvenser for prosjektets overordnete rammer og fremdrift. 

Ved Radiumhospitalet især, men og ved de øvrige tomtene, vil det være nødvendig med ikke uvesentlig 
innledende arbeid før neste prosjektfase igangsettes for å klargjøre alle forhold og eventuelt foreta endringer 
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i skisseprosjektet. På denne måten kan det forenklete skisseprosjektet kompletteres før oppstart av 
forprosjektfasen. 

9.4 Evaluering av tomt 

Det er utarbeidet evalueringskriterier for analyse av hver tomt som dekker alle fysiske og funksjonsmessige 
aspekter, inkludert medisinske og forskningsmessige hensyn, samt tekniske og arealmessige vurderinger. De 
er i tillegg evaluert ut ifra «herlighetsverdier», dvs. arkitektur og miljø, mulighet for skapning av gode rammer 
for pasienter, pårørende og ansatte, arkitektur inne og ute som underbygger både hovedfunksjonen men også 
menneskelige og by-planmessige aspekter. 

Evaluering er foretatt av hver av de fire aktuelle tomtene, ved Gaustad og Radiumhospitalet i Oslo, og 
Haukeland parkeringsplass og Haukeland sykepleierhøyskolen i Bergen, med dokumentasjon i rapportform i 
skisseprosjektrapporten. Det er utført på relativt overordnet nivå. Det fremkommer ikke nærmere studier eller 
analyser eller grafisk dokumentasjon som illustrerer evalueringen. 

Det kan være at evalueringen er detaljert nok på visse områder, især arealbehov, tilgjengelighet mv, mens 
videre utredning kan være fordelaktig for andre mindre synlige faktorer som geoteknikk, etablering av el -
forsyning der det er lange avstander og andre eiendommer berøres samt tomtenes eierforhold, anskaffelse og 
myndighetsforhold. Ved slik videre utredning vil usikkerheten i valg av tomt kunne reduseres både 
løsningsmessig og investeringsmessig. Dersom dette ikke utføres i konseptfasen, må det utføres som 
innledende arbeid før oppstart av forprosjektfasen. 

9.5 Person- og vareflyt  

Logistikk og flyt er så langt ikke omtalt i skisseprosjektkrapporten (men i Funksjonsprogrammet). På 
plantegningene for basisvariantene er det vist flyt for pasienter i de ulike fasene av behandlingen. Det er ikke 
vist andre typer flyt. 

Ifølge tidligfaseveilederen skal prinsipper for person- og vareflyt normalt beskrives på grunnlag av HFP, DFP 
og SPR. I dette prosjektet der programdokumentene er utarbeidet parallelt har dette ikke vært mulig fullt ut å 
følge opp dette i skisseprosjektet. Det er flere typer flyt som må analyseres ved overgang til og i neste fase 
(noe er dekket i flytdiagram i Funksjonsprogram). 

9.6  Konklusjon 

Skisseprosjektet som utarbeidet så langt viser godt illustrerte varianter på de ulike tomtene. Av ulike årsaker 
nevnt over er de nødvendigvis utviklet på overordnet nivå. De bærer preg av mulighetsstudium mer enn 
normalt skisseprosjekt. 

Det er godt nok for å foreta valg av konsept, sett i forhold til prosjektets rammer, men det må gjennomføres 
betydelige innledende arbeider før igangsetting av forprosjektet, slik det også er omtalt i kapittel 12 i 
konseptrapporten. På denne måten vil grunnlaget for forprosjektet kompletteres og ekstraordinær usikkerhet 
forbundet med konseptfasen håndteres og reduseres.   

 


