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Styresak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-

Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - 

anmodning om bruk av p85-rammen 
 
 
Bakgrunn/formål  
Formålet med denne styresaken er å behandle utvidelse av rammen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter i Tromsø. Saken 
bygger i stor grad på tilsvarende sak som fremmes for styret i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 144-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 (styremøte 17. 
desember 2014) og besluttet i denne saken investeringsrammen for prosjektet. 
Rammen er 536,3 mill. kroner (p85), og styringsmålet er 493,1 mill. kroner (p50), etter 
indeksregulering og framskrivning til 2017. 
 
I styresak 80/2016 Tertialrapport 2/2016 for utbyggingsprosjekter (styremøte 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF) rapporterte prosjektet en prognose 7,7 mill. 
kroner over p50-rammen. Det ble samtidig orientert om at det forelå risiko for 
overskridelse. Styret i HF-et vedtok å ta dette til orientering, og forutsatte 
konsekvensene bearbeidet og fulgt opp av styringsgruppen. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet samme tertialrapport i styresak 121-2016 
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 
2016 (styremøte 26. oktober 2016). Styret vedtok følgende i punkt 4: Styret forutsetter 
at gjennomføringen av PET-senteret løses innenfor P85-rammen. Styret ber adm. direktør 
legge frem en nærmere orientering om dette i neste tertialrapport.  
 
Prosjektet har etter tertialrapporteringen arbeidet intensivt med å få oversikt over alle 
uavklarte forhold. Det er gjennomført risikoanalyser og en fullstendig gjennomgang av 
økonomien. Kuttlisten er revidert og behandlet på nytt i styringsgruppen.  
 
Gjennomgangen har avdekket flere utfordringer som må løses i prosjektet. Dette 
medfører uunngåelige kostnadsøkninger som skyldes endrede forutsetninger, mottak 
av gaver, økte arealer til forskning, mangler og feilkalkuleringer i prosjektet, samt noen 
mindre andre forhold. Dette er nærmere omtalt i styresaken i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF som følger vedlagt denne styresaken. 
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Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil i styremøte 16. november 2016 
behandle styresak 95/2016 Regionalt PET-senter ved UNN – endret økonomisk ramme 
som grunnlag for denne styresaken (se vedlegg). I saken fremmer direktøren i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF følgende innstilling til vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at 

investeringsrammen for PET-senteret økes til 567,9 mill kr og oversender saken til 
styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning. 
 

2. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF frigjøre hele P85-rammens sikkerhets-margin 
på 43,2 mill kr til finansiering av prosjektet.  
 

3. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF godkjenne at økt gavetilsagn fra Trond Mohn 
samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske 
universitet på til sammen 23,7 mill kr brukes til å delfinansiere kostnader som 
overstiger P85-rammen. 
 

4. UNN-styret bevilger 8,0 mill kr til full finansiering av kostnader ut over P85-rammen. 
 
Adm. direktør vil orientere styret i Helse Nord RHF om endelig vedtak i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved behandling av denne styresaken i styremøte 
23. november 2016.  
 
Årsak til behov for utløsing av reserver og økt ramme 
Under arbeid med medisinsk trykkluft kom det frem at Universitetssykehuset Nord-
Norge Breivika ikke har ivaretatt forsyningssikkerheten for disse anleggene, fordi alle 
eksisterende trykkluft-kompressorer er plassert i samme rom. Ved et eventuelt 
branntilløp vil anleggene med stor sannsynlighet bli satt ut av drift og føre til stans i 
sentrale deler av operasjons- og intensivavdelingene. Utbyggingsavdelingens 
konklusjon er at det anbefales å etablere en backup for medisinsk trykkluft i A-fløy i 
forbindelse med etablering av medisinsk trykkluft for PET-senteret.  
 
Kombinasjonen av preklinisk forskning, klinisk forskning og legemiddelfremstilling kan 
ikke benytte samme gassforsyning grunnet forskjellige kvaliteter og trykkbehov. Den 
prosjekterte løsningen ved felles anlegg for funksjonene vurderes å kunne forårsake 
kontaminering av legemidler ved samtidig produksjon av isotoper til forskning og FDG1. 
Det er av denne grunnen avdekket behov for forskjellige anlegg til hver enkelt funksjon.  
 
I tillegg kommer økte kostnader i forbindelse med anlegg for nødstrøm. 
 
Endringer i gjennomføringsfasen knyttet til medisinteknisk utstyr og grensesnittet til 
Universitetet i Tromsø (UiT) har økt kostnadsrammen med henholdsvis 12 og 11,7 mill. 
kroner. Se også styresak 121-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 (se her: Styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 
2016). 
  

1 FDG: Fludeoxyglukose; et radiofarmaka som inngår i behandling med PositronEmisjonsTomografi (PET) 
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Finansiering 
Styringsmålet er som angitt innledningsvis 493,1 mill. kroner (p50). I endringsmelding 
E1 etter samspillsfasen godkjente adm. direktør i Helse Nord RHF å bruke 7,7 mill. 
kroner av p85-rammen for å dekke økt entreprisekostnad. Prosjektets samlede 
godkjente investeringsramme er dermed 500,8 mill. kroner. Finansieringen inkluderer 
10,0 mill. kroner fra Sykehusapoteket Nord HF.  
 
Den oppdaterte prognosen på 567,9 mill. kroner er 74,8 mill. kroner over p50-rammen, 
67,1 mill. kroner over godkjent investeringsramme og 31,7 mill. kroner over P85-
rammen. 
 
Det foreligger tilsagn fra UiT om investeringsbidrag på 13,5 mill. kroner til 
forskningsfunksjonene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i tillegg fremmet 
krav overfor UiT om ytterligere 8,7 mill. kroner til finansiering av de økte 
forskningsarealene og 3,0 mill. kroner til gangbroen. Det er etablert muntlig enighet om 
prinsippene knyttet til dette. Felles gjennomgang av kostnadene gjenstår. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har lagt til grunn at tilsagn om 
investeringsbidrag fra samarbeidspartnere utenfor foretaksgruppen kunne dekke 
kostnader utover rammen. Dette har bygget på en feilaktig forståelse av 
investeringsregimet, og er nå avkreftet av Helse Nord RHF. Det foreliggende tilsagnet 
om investeringsbidrag på 13,5 mill. kroner fra UiT har fra Helse Nord RHF vært 
forutsatt å inngå i finansieringen av prosjektets vedtatte investeringsramme.  
 
Prosjektet har vært innforstått med at gavetilsagnene fra Trond Mohn ikke endrer 
investeringsrammen. Ytterligere gavetilsagnet fra Trond Mohn på 12 mill. kroner samt 
forventede ekstra investeringstilskudd fra UiT på omlag 11,7 mill. kroner er direkte 
relatert til utvidelser i prosjektet i gjennomføringsfasen. Resterende overskridelsen av 
finansieringsrammen ut over p85-nivå utgjør da 8 mill. kroner. 
 
Kjerneverdier 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Ferdigstillelse av PET-
senteret i Tromsø er essensielt i forhold til det tilbudet senteret skal være for hele den 
nordnorske befolkningen, slik at bygg og infrastruktur fremstår med langsiktige og gode 
løsninger som sikrer trygghet for at pasientene skal få et behandlingstilbud av høy 
kvalitet.  
 
I tråd med investeringsreglement skal eventuelle merkostnader på enkeltprosjekt ikke 
gå ut over andre helseforetaks langsiktige planer. Dette for ikke å undergrave respekten 
for at rammer er satt for å overholdes.  
 
Medbestemmelse/brukermedvirkning 
Saken blir forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i ekstraordinært drøftingsmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
før styremøtet i helseforetaket. Protokollene fra disse møtene behandles som egne 
referatsaker i styremøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16. november 2016 og 
vil bli lagt frem under behandling av denne styresaken i styremøte 23. november 2016. 
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Adm. direktørs vurdering 
PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er en viktig regional 
satsning som vil gi et stort kvalitativt løft for kreftbehandlingen i regionen. Behovet for 
PET-undersøkelser øker raskt, og tempo i prosjektgjennomføringen har derfor vært 
høyt prioritert.  
 
Prosjektgjennomføringen har vært komplisert, blant annet fordi gavefinansiering av 
tilleggsfunksjoner underveis i gjennomføringsfasen har medført endringsbehov. Adm. 
direktør er fornøyd med at konsekvensene av dette er grundig vurdert slik at det nå 
foreligger en oppdatert prognose. Usikkerheten knyttet til den foreliggende prognosen 
vurderes nå som lav.  
 
Prognosen for endelige kostnader er 67,1 mill. kroner over godkjent investeringsramme 
til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 31,7 mill. kroner over p85-rammen vedtatt 
av styret i Helse Nord RHF. Dette er krevende, men håndterbart.  
 
Overskridelsene knyttet til endringer i gjennomføringsfasen har ekstern finansiering, 
forutsatt enighet med Universitetet i Tromsø. Ut over dette gjenstår en overskridelse på 
8,0 mill. kroner utover p85-rammen. 
 
Styret i Helse Nord RHF forutsatte i styresak 121-2016 at prosjektet løses innenfor p85-
rammen. Direktøren i Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefaler derfor at 
helseforetaket for sin del godkjenner å bruke 8,0 mill. kroner fra egen 
investeringsramme til full finansiering av PET-senteret. Adm. direktør innstiller overfor 
styret i Helse Nord at dette godkjennes. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig ramme for PET-senteret i Tromsø til 

567,9 mill. kroner. 
 

2. Styret godkjenner å frigjøre hele differansen mellom p50-rammen og p85-rammen 
på 43,2 mill. kroner til finansiering av prosjektet.  
 

3. Styret godkjenner at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra 
investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet på til 
sammen 23,7 mill. kroner inngår i finansieringen av kostnader som overstiger p85-
rammen. 
 

4. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF omdisponerer 8,0 mill. 
kroner fra egne midler til full finansiering av prosjektet. 

Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:  Styresak UNN HF 95/2016 Regionalt PET-senter ved UNN  
 – endret økonomisk ramme 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 
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