
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

STYRESAK 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 

95/2016 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2016 
Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen                              Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen 
 

Regionalt PET-senter ved UNN - endret økonomisk ramme  
 

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 sikkerhetsmargin 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. 

  

 

Bakgrunn 

PET-senteret er et det teknisk mest kompliserte utbyggingsprosjektet i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF (UNN) og Helse Nord. Senteret inneholder syklotron, laboratorier for 

produksjon av radioaktive legemidler til bruk i avansert kreftdiagnostikk, lokaler for PET CT- 

og MR-undersøkelser samt andre nukleærmedisinske undersøkelser, forskningsarealer og 

produksjonslokaler for Sykehusapoteket Nord HF. Det bygges i tillegg tre kontoretasjer.  

 

Prosjektet gjennomføres i høyt tempo på grunn av rask økning i behovet for PET-undersøkelser. 

Risikoen som dette medfører i prosjektets økonomistyring har vært fortløpende avveid mot 

risikoen for økende driftskostnader som følge av økende behov for kjøp av PET-undersøkelser 

utenfor regionen. 

 

Investeringsrammen for PET-senteret er besluttet i Helse Nord RHFs styresak 144-2014 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av 

styresak 18-2014. Rammen er 536,3 mill kr (P85) og styringsmålet er 493,1 mill kr (P50), etter 

indeksregulering og framskrivning til 2017. 



 

I UNNs styresak 80/2016 Tertialrapport 2/2016 for utbyggingsprosjekter rapporterte prosjektet 

en prognose 7,7 mill kr over P50-rammen. Det ble samtidig orientert om at det forelå risiko for 

overskridelse. Styret vedtok å ta dette til orientering, og forutsatte konsekvensene bearbeidet og 

fulgt opp av styringsgruppen. 

 

Styret i Helse Nord RHF behandlet samme tertialrapport i sak 121-2016 Byggeprosjekter UNN – 

tertialrapport per 31.08.2016, og vedtok at prosjektgjennomføringen forutsettes løst innenfor 

P85-rammen.  

 

Prosjektet har etter tertialrapporteringen arbeidet intensivt med å avklare og ferdigstille alle 

uavklarte forhold. Det er gjennomført risikoanalyser og en fullstendig gjennomgang av 

økonomien. Kuttlisten er revidert og behandlet på ny i styringsgruppen.  

Formål 

Denne saken har som formål å oppdatere UNN-styret på status for økonomien i prosjektet og å 

be styret godkjenne utvidelse av investeringsrammen. 
 

Saksutredning 

 

Økte kostnader 

Gjennomgangen nevnt ovenfor 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. 

1. Endrede forutsetninger  

Reservekraft var forutsatt tilført fra eksisterende anlegg i pasienthotellet, og delt med 

datasenteret. Oppdaterte risikovurderinger viser at dette medfører uakseptabel risiko i 

datasenteret, og Helse Nord IKT kan derfor ikke godkjenne løsningen. Dette medfører at 

det må etableres et eget reservekraftanlegg i PET-senteret.  

Medisinsk trykkluft var forutsatt tilført fra A-fløya, som skulle ha tilstrekkelig kapasitet. 

Dette har vist seg å ikke være tilfelle slik at et eget anlegg til PET-senteret må anskaffes.  

 

UNN Tromsø har i dag alle kompressorer for medisinsk trykkluft i samme rom. Risikoen 

for svikt i trykklufttilførselen er lav, men konsekvensen svært alvorlig (driftsstans på 

samtlige operasjonsstuer og intensivenheter). Prosjektet anbefaler derfor at det etableres 

mulighet for back-up fra PET-senteret når det likevel må investeres i et nytt 

trykkluftanlegg.  

 

Reservekraft og trykkluftanlegg bygges i nytt teknisk hus på om lag 150m². 

2. Mottak av gaver 

Prosjektet var opprinnelig planlagt gjennomført kun med PET-CT. UNN-styret besluttet 

i sak 39/2016 Mottak av pengegave til syklotron og skannere i PET-senteret å akseptere 

en pengegave fra Trond Mohn på 47,5 mill kr til anskaffelse av syklotron med tilhørende 

legemiddelproduksjonsutstyr, samt en gave bestående av to skannere (PET CT og PET 

MR) til en estimert totalkostnad på om lag 50 mill kr.  

 



Mohn har i tillegg gitt muntlig tilsagn om å øke den opprinnelige gavens verdi med 12 

mill kr. Beløpet fordeler seg med 9,5 mill kr til generell finansiering og 2,5 mill kr til 

medisinsk teknisk utstyr (kobbertarget og produksjonsadministrativt system). Dette gir 

mulighet for å ta i bruk flere isotoper enn opprinnelig planlagt. Dette er helt i tråd med 

fagutviklingen innen pasientundersøkelser og forskning. 

 

Mottak av gavene gir betydelige merkostnader fordi bygget og dets teknisk infrastruktur 

må tilpasses det nye utstyret. Dette får konsekvenser for prosjektets totale 

investeringsramme. 

 

3. Økte arealer til forskning 

Arealet til forskning er i samarbeid med Universitetet i Tromsø Norges arktiske 

universitet (UiT) økt underveis i prosjektperioden. Det er i tillegg nødvendig å etablere 

en gangbro fra dyrestallen til PET-senteret.  

 

4. Mangler og feilkalkuleringer 

Kostandene i forbindelse med etablering av kulvert med tilpasning av eksisterende 

vindfang i A-fløya har vært kalkulert for lavt. 

5. Andre forhold 

Helse Nord IKT beslutter tekniske krav til IKT-nettverk og disse har økt etter at 

prosjektets ramme ble besluttet. Prisindeksen har vært vurdert for lavt og anbefales 

justert blant annet på grunn av valutausikkerhet. Kostnadene til byggeledelse har økt som 

en konsekvens av forholdene nevnt ovenfor. 

Kuttliste  

Totalt har prosjektet i forhandlingsrunder med entreprenør gjennomført kutt på til sammen 59,2 

mill kr gjennom reduksjon på teknikk, kvalitet og mengder uten at dette reduserer 

måloppnåelsen (vedlegg 1). Dette var nødvendig for å bringe det opprinnelige prosjektet 

innenfor P50-rammen. 

 

Styringsgruppen har på grunn av de aktuelle økonomiske utfordringene bedt prosjektledelsen 

utarbeide en oversikt over kostnadsøkningene og mulige kutt i disse, samt mulige nye kutt i de 

opprinnelige delene prosjektet. Sistnevnte muligheter er begrensede fordi det fra før er 

gjennomført betydelige kutt samtidig som prosjektet nærmer seg slutten av 

gjennomføringsfasen. Vurderingene har derfor vært avgrenset til standardreduksjon i og/eller 

full skrinlegging av kulverten til A-fløya og rørpostsystemet. 

 

Tabell 1 viser kuttene styringsgruppen nå har vurdert. Kolonnen Forventet kostnad viser 

forventet kostnad for det aktuelle tiltaket. Kolonnen Max kutt anslår minste kostnad som er 

mulig etter maksimale kutt. Kolonnen SG anbefaling uttrykker gjenværende kostnad etter 

styringsgruppens behandling av kuttlisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1 
Tiltak Forventet 

kostnad  

Max kutt  SG anbefaling Kommentar 

Opprinnelig prosjekt 

Kulvert 3.400.000 1.500.000 3.400.000 Sterk driftskonsekvens 

Rørpost sykehusapotek 400.000 0 400.000 Betydelige økte 

driftskostnader etter 

kutt 

Økte kostnader 

Nødstrøm 3.500.000 0 3.500.000 Forskriftskrav 

Gassanlegg 4.000.000 0 4.000.000 Vil stoppe drift 

Trykkluft 2.000.000 0 2.000.000 Vil stoppe drift 

Økt MTU 2.500.000 0 2.500.000 Ekstrafinansiering  

Teknisk bygg 4.000.000 3.500.000 3.500.000 Redusert størrelse 

Koordineringskost MTU 2.500.000 0 2.500.000 Må administreres 

Følgekostnader PET MR 7.700.000 0 7.775.000 Klinisk behov for PET-

MR 

Fordelingsanlegg elkraft 1.000.000  0 0 Overføres kontorbygg 

Konsekvens kontoretasjer 1.000.000 0 0 Overføres kontorbygg 

Vindfang A-fløy 3.000.000 1.500.000 1.500.000 Økt funksjon 

finansieres av UNN 

Trykkluft, redundans A-fløy 2.000.000 0 0 Vurderes gjennomført 

av UNN 

Annet 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Påregnelig usikkerhet 

SUM 40.500.000 10.500.000 35.075.000  

 

 

Tabell 2 gir en samlet oversikt over hvordan økonomien i prosjektet har utviklet seg etter mars 

2016. Tabellen viser at prosjektet per 26.10.2016 har en prognose på til sammen 567,9 mill kr. 

 

Tabell 2 

Endringer fra styringsgruppens behandling av prosjektøkonomi mars 2016 

P50 493,1 mill kr  

Økning godkjent av adm. dir. i Helse Nord RHF 7,7 mill kr  500,8 mill kr 

   

Finansiering UiT  

(13,5 + estimert 7 mill kr) ikke godkjent som økning i 

rammen 

20,5 mill kr 521,5 mill kr 

Økte kostnader til IKT nettverk 4,0 mill kr 525,5 mill kr 

Økt kostnader byggeledelse 2,5 mill kr 528,0 mill kr 

Behandling av kuttliste (tabell 1*) 34,7 mill kr 562,7 mill kr 

Endret prisindeks 5,2 mill kr 567,9 mill kr 
*  Kulverten og rørpost har vært behandlet også i prosjektets tidligere kuttliste (vedlegg 2) uten at kutt i disse 

ble anbefalt. Det oppstår derfor en diskrepans mellom summen i kolonnen Styringsgruppens anbefaling i 

Tabell 1 og beløpet som følger av Behandling av kuttliste i tabell 2. 

 

 

Den reviderte prosjektrammen er ytterligere spesifisert i tabell 3. Linjene Bidrag 

byggekostnader UiT og Bidrag Trond Mohn nederst i tabellen uttrykker forventede 

investeringsbidrag fra UiT (estimert noe lavere enn kravet på 11,7 mill kr) og tilleggsgaven fra 

Trond Mohn, og er ikke inkludert i prognosen for kostnadsrammen.  

 

 



Tabell 3 

Finansiering 

Styringsmålet er som angitt innledningsvis 493,1 mill kr (P50). I forbindelse med behandling av 

endringsmelding E1 etter samspillsfasen godkjente administrerende direktør i Helse Nord RHF å 

bruke 7,7 mill kr av P85-rammen for å dekke økt entreprisekostnad. Prosjektets samlede 

godkjente investeringsramme er dermed 500,8 mill kr. Den oppdaterte prognosen på 567,9 mill 

kr er 74,8 mill kr over P50-rammen, 67,1 mill kr over godkjent investeringsramme og 31,7 mill 

kr over P85-rammen. 

Finansieringen inkluderer 10,0 mill kr fra Sykehusapoteket Nord HF. 

Det foreligger også tilsagn fra UiT om et investeringsbidrag på 13,5 mill kr til 

forskningsfunksjonene. UNN har i tillegg fremmet krav overfor UiT om ytterligere 8,7 mill kr 

til finansiering av de økte forskningsarealene og 3,0 mill kr til gangbroen. Det er etablert 

muntlig enighet om prinsippene knyttet til dette, men en felles gjennomgang av kostnadene 

gjenstår. 

Prosjektet 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 fra Helse Nord RHF. Det foreliggende 

tilsagnet om investeringsbidrag på 13,5 mill kr 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. Disse bidrar likevel vesentlig til finansieringen, og vil medføre et betydelig 

overskudd i prosjektets sluttregnskap. 

Det siste gavetilsagnet fra Trond Mohn samt det forventede ekstra investeringstilskuddet fra UiT 

på omlag 11,7 mill kr er direkte relatert til utvidelser i prosjektet underveis i 

gjennomføringsfasen. Det er prosjektets forslag at disse midlene besluttes lagt inn i prosjektet 

som ekstra finansiering. Dette reduserer overskridelsen til 8 mill kr over P85 nivå. 

 

Medvirkning 

Saken blir forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets arbeidsutvalg i 

ekstraordinært drøftingsmøte før styremøtet. Protokollene fra disse møtene behandles som egne 

referatsaker i styremøtet 16.11.2016.  

 

Vurdering 

PET-senteret er en viktig regional satsning for Helse Nord 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 samtidig 

vært komplisert, blant annet fordi gavefinansiering av tilleggsfunksjoner underveis i 

gjennomføringsfasen har medført endringsbehov. Direktøren 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 som svært lav. Denne knytter seg 

først og fremst til at det ikke foreligger en ferdig avtale med UiT om utvidet investeringstilskudd 

til dekning av de økte arealene til forskning og gangbroen til dyrestallen. Det er etablert god 

dialog om dette mellom UiT og UNN, direktøren forventer at man kommer til enighet. 

Direktøren vurderer kuttlisten som gjennomarbeidet og deler styringsgruppens anbefalinger om 

å ikke gjennomføre kutt utover det som er beskrevet i saken. Det er mulig å avstå fra å benytte 

muligheten til å etablere back-up for trykkluftforsyning fra PET-senteret til A-fløya. Direktøren 

fraråder dette fordi konsekvensen av svikt i trykklufttilførselen er svært alvorlig selv om 

risikoen for slike hendelser er lav. 

Prognosen på 567,9 mill kr er 67,1 mill kr over godkjent investeringsramme og 31,7 mill kr over 

P85-rammen. Dette er krevende, men etter direktørens mening håndterbart. Prosjektet foreslår at 

det ekstra gavetilsagnet fra Trond Mohn og det forventede ekstra investeringstilskuddet fra UiT 

medfører økning i rammen. Dette vurderes som rimelig siden begge er knyttet til nye funksjoner 

som er kommet til underveis i gjennomføringsfasen, etter at prosjektrammen ble vedtatt.  

Dersom dette godkjennes, gjenstår en rest på 8,0 mill kr utover P85-rammen som ikke er 

finansiert. Styret i Helse Nord RHF forutsatte i sin sak 121-2016 at prosjektet løses innenfor 

P85-rammen. Direktøren mener at det er viktig for realisering av fremtidige 

investeringsprosjekter i regionen at helseforetakene selv tar ansvar for overskridelser av P85-

rammen, og anbefaler derfor at UNN-styret bevilger 8,0 mill kr fra egen investeringsramme 

disponeres til full finansiering av PET-senteret. 



 

Konklusjon 

Direktøren anbefaler at investeringsrammen for PET-senteret økes til 567,9 mill kr. Dette er en 

overskridelse av P85-rammen på 31,7 mill kr. Direktøren anbefaler at dette finansieres ved at 

 Helse Nord RHF tilfører hele sikkerhetsmarginen i P85-rammen 

 Ekstra gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra investeringstilskudd fra UiT 

tilføres som ekstra finansiering 

 UNN-styret bevilger 8,0 mill kr fra egen investeringsramme som ekstra finansiering 

Det bemerkes at gavene fra Trond Mohn vil bidra vesentlig til finansieringen og medføre et stort 

overskudd i prosjektets sluttregnskap. 

 

Tromsø, 11.11.2016 

 

Tor Ingebrigtsen (s.) 

administrerende direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

1. Tidligere kuttliste 

2. Gjennomførte kutt i prosjektet 


