
 

Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    H. Rolandsen /T.A. Hanssen  Bodø, 25.8.2017 
 

Styresak 90-2017/4 PET-senter - konsekvenser av forsinkelser, 

oppfølging av styresak 74-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2017 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 i styremøte 14. 
juni 2017. I denne styresaken ble styret orientert om en mulig forsinkelse i 
byggeprosjektet samt at godkjenning (validering) av radiofarmaka er en mer 
omfattende prosess enn først forutsatt.  
 
Styret vedtok følgende i punkt 2: Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om 
eventuelle konsekvenser av forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger. 
 
Bakgrunn/fakta 
Prognosen er at ferdigstillelse av bygg er syv uker forsinket. Dette medfører at oppstart 
klinisk prøvedrift er forskjøvet til 2. mars 2018. Det er tidligere antatt at oppstart av 
egenprodusert radiofarmaka til pasientundersøkelser skjer samtidig med oppstart av 
klinisk prøvedrift. Denne forståelsen viser seg å ikke være riktig.  
 
Ved oppstart av klinisk prøvedrift skal validering av bygg være ferdig gjennomført, og 
dette har vært fokusert på i rapporteringen i byggeprosjektet.  
 
Det har imidlertid vært uklar forståelse av den påfølgende prosessvalideringen som må 
gjennomføres. Valideringsperioden vil sannsynligvis strekke seg over 9-10 måneder (se 
vedlegg).  
 
Etter dette, og forutsatt godkjenning fra Statens Legemiddelverk (SLV), kan 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF produsere radiofarmaka til pasientbruk. I 
perioden fram til godkjenning foreligger fra SLV, vil radiofarmaka måtte bestilles fra GE 
i Oslo.  
 
Med dagens aktivitet er kostnadene for eksternt kjøp av radiofarmaka 1,0 mill. kroner 
pr. måned. Det er beregnet en moderat økning i kapasiteten for 2018 slik at det 
forventes en månedlig kostnad på 1,2 mill. kroner i 2018. Fra mars til desember 2017 
vil kjøp av radiofarmaka beløpe seg til 12,0 mill. kroner.  
 
I valideringsperioden må senteret påregne full bemanning, inkludert produksjon av 
fluorodeoxyglucose (FDG) for å oppnå godkjenning raskest mulig.  
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Produksjonskostnadene til egen FDG-produksjon vil bli noe redusert, men 
innsatsfaktorene i produksjon er i hovedsak knyttet til personalressurser regulert i 
avtale mellom Sykehusapoteket Nord HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF og i 
liten grad knyttet til rekvisita og kjemikalia. Kostnadsreduksjon er derfor neglisjerbar. 
 
Vurdering 
Adm. direktør konstaterer at prosjektorganisasjonen ikke har hatt tilstrekkelig oversikt 
over godkjenningsprosedyrene for fremstilling av radiofarmaka. Kostnadsøkning på 12 
mill. kroner i 2018 vil medføre omprioriteringer, som må håndteres i 
budsjettprosessen.  
 
Adm. direktør vil komme tilbake til styret i Helse Nord RHF med egen orientering om 
oppdatert kalkyle for investeringskostnader. 
 
 
 
Vedlegg:  Notat av 9. mai 2017 ad. Info til Styringsgruppe om sammenhenger 

mellom bygg og byggvalidering, prosessvalidering og tilvirkertillatelse 
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Notat	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Som	tidligere	beskrevet	er	PET-senteret	som	bygges	ved	UNN	er	et	meget	teknisk	avansert	og	sammensatt	bygg.	En	
forutsetning	for	at	produksjonsanlegget	for	radiofarmaka	på	plan	5	skal	godkjennes	av	Statens	Legemiddelverk	(SLV)	og	at	
Sykehusapotek	Nord	HF	(SANO)	skal	gis	tilvirkertillatelse,	er	at	senteret	bygges	og	valideres	i	henhold	til	EU	Good	
Manufacturing	Practice	(EU	GMP).	Valideringen	er	en	prospektiv	prosess	som	skal	sikre	at	man	fra	planstadiet	og	frem	til	ferdig	
anlegg	designer	og	bygger	et	anlegg	som	har	nødvendig	kvalitet	for	å	kunne	produsere	et	trygt	legemiddel.		
Valideringsprosessen	består	av	designkvalifikasjon,	installasjons-	og	operasjonell	kvalifikasjon	og	til	slutt	en	kvalifikasjon	og	
validering	av	produksjonsprosessene.		
	
Valideringsprosessen	er	forankret	i	EU	GMP	Vol	4,	annex	15:	Qualification	and	validation.	Prosessen	skal	vise	at	alle	forhold	i	
bygg,	utstyr	og	prosesser	som	kan	påvirke	produktets	kvalitet	er	ivaretatt,	og	at	produktets	kvalitet	vil	være	den	samme	
produksjon	etter	produksjon	–	i.e.	repeterbar.	
	
V-modellen	viser	(med	unntak	av	PV,	prosessvalideringen)	valideringens	ulike	faser	på	høyre	side,	og	hvilke	
underlagsdokumenter	disse	tester	i	henhold	til	på	venstre	side.	Designkvalifikasjon	(DQ)	sikrer	at	leverandørens	Functional	
Design	Specification	(FDS)	svarer	på	brukerens	krav	i	User	Requirement	Specification	(URS)	–	i.e.	basisprosjekter	

	
	
	

UNN	PET-senter	

Til:	 Tor-Arne	Hanssen	

Fra:	 Kristian	L.	Forsberg		

Kopi:	 	

Dato:	 9.	mai	2017	

Re:	 Info	til	Styringsgruppe	om	sammenhenger	mellom	bygg	og	byggvalidering,	prosessvalidering	og	
tilvirkertillatelse		
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Notat	

URS	 Flytskjema	 DQ1	 DQ2	 IQ	 OQ	 PQ	 PV	

Plantegninger	
Utstyr	
Teknikk	

Forprosjekt	

Tegninger	
Beskrivelser	

Arbeidsunderlag	
Bygging	 Igangkjøring	 Tes_ng	 Overtakelse	

Valideringsprosessen	vil	i	relasjon	til	byggeprosessen	se	slik	ut:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Og	omsatt	til	en	prinsipiell	fremdriftsplan	for	ibruktagelse	(IFT=Integrert	funksjonstest):	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Første	trinn	er	å	gjennomføre	en	Installation	Qualification	(IQ).	Denne	har	som	hensikt	å	sikre	at	systemet	er	installert	korrekt	
og	i	henhold	til	URS.	Etter	IQ	følger	Operational	Qualification	(OQ).	Denne	har	som	hensikt	å	sikre	at	systemet	fungerer	som	
spesifisert	fra	leverandør	og	i	henhold	til	URS.	Performance	Qualification	(PQ)	er	steget	som	følger	etter	OQ.	Denne	blir	utført	
for	å	sikre	at	systemet	fungerer	og	gir	de	resultater	slik	spesifisert	i	URS	over	tid.	Er	systemet	del	av	en	større	prosess,	skal	
prosessen	i	sin	helhet	valideres	med	hensyn	på	reproduserbarhet	og	spesifikasjoner	–	Process	Validation	(PV).	Når	denne	
prosessen	er	fullendt,	er	systemet	godkjent	og	kan	tas	i	bruk.		
PV	kan	kun	utføres	når	alle	forutgående	trinn	er	ferdige	og	godkjente,	og	en	forutsetning	for	dette	er	bygg	og	systemer	som	
fungerer	optimalt.	Selv	små	endringer	av	betingelser	i	bygg	eller	systemer	kan	medføre	at	valideringsprosessen	må	repeteres	
for	å	demonstrere	reproduserbarhet	og	resultater	i	henhold	til	spesifikasjoner	ved	nye	betingelser.	PV	skal	videre	utføres	under	
reelle	betingelser:		

- Ferdig	validert	utstyr	
- Med	opplært	personell	
- I	henhold	til	et	ferdig		farmasøytisk	kvalitetssystem	med	Standard	OperasjonsProsedyrer	(SOP)	
- De	faktiske	innsatsfaktorer	(råvarer	etc)	

	
SLV	vil	ikke	utføre	inspeksjon	som	grunnlag	for	GMP	tilvirkertillatelse	før	kvalitetssystem	og	prosessvalidering	er	ferdige.		
	
	

FORPROSJEKT	 DETALJPROSJEKT	 BYGGING	 FERDIGSTILLELSE	

FAT	

Fysisk	
montert	

IQ	

Byggefase	 Byggherrens	prøvedrift	 Klinisk	prøvedrift	 Driftsfase	

OQ	

Ferdig	
montert	

IFT1	 IFT2	 IFT3	

PQ	

Klart	for	
innflytting	

Overtagelse	Klart	for	IFT	

PV	SAT	

Prosjektets	tester	

Valideringsprosessens	
tester	

Tidslinje	

Milepæler	

Tilvirker-
tillatelse 
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Notat	
Hva	med	resten	av	bygget?	
Det	er	viktig	å	påpeke	at	byggets	ulike	funksjoner	i	ulik	grad	er	underlagt	krav	om	validering,	da	de	skal	bygges	og	driftes	i	
henhold	til	ulike	regelverk.	Dette	medfører	at	de	ulike	funksjoner	i	bygget	kan	tas	i	bruk	til	ulikt	tidspunkt,	og	f.eks	at	scanning	
av	pasienter	på	plan	6	kan	utføres	ved	hjelp	av	ekstern	tracer-leveranse	mens	prosessvalidering	og	oppbygging	av	et	
kvalitetssystem	foregår	på	plan	5.	
	
Informasjon	i	dette	notatet	vil	gjennomgås	og	ytterligere	forklares	i	styringsgruppemøte.			
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