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Styresak 102-2017/3 PET-senter - totale kostnader for investering og 

drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2018-2025 i styremøte 23. mai 2017. Under behandling av denne 
styresaken ba styret om å få lagt frem en styresak i et senere styremøte som redegjør for 
de totale kostnader for investering og drift av PET-senteret ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø.  
 
Spørsmålet ble senere fulgt opp i styresak 92-2017 Eventuelt, sak A (styremøte 30. 
august 2017). 
 
Videre behandlet styret styresak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 i styremøte 14. juni 2017. Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om 
eventuelle konsekvenser av forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger. 
 
Dette vedtakspunktet ble fulgt opp i styresak 90-2017/4 PET-senter - konsekvenser av 
forsinkelser, oppfølging av styresak 74-2017 (styremøte 30. august 2017). Her ble styret 
orientert om merkostnad på ca. 12 mill. kroner for 2018 knyttet til at 
valideringsprosessen for godkjenning av fremstilling av radiofarmaka er vesentlig mer 
komplisert enn først forutsatt. Denne endringen er å forstå uavhengig av forsinkelsen på 
byggeprosjektet. 
 
Det ble videre informert om at adm. direktør vil komme tilbake til styret med en egen 
orientering om oppdatert kalkyle for investeringskostnader. 
 
Nåsituasjon investeringskostnader 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 135-2016 Byggeprosjekter 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk 
av p85-rammen i styremøte 23. november 2016. Styret vedtok følgende: 
 
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.  
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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. 

 
Styret ble i styresak 74-2017 orientert om at prosjektet vil ferdigstilles innenfor en p85-
ramme på 567,9 mill. kroner.  
 
Pr. inngangen til september 2017 er kalkylene gjennomgått på nytt. Følgende ny 
informasjon foreligger:  
 
Konsekvens av syv ukers forsinkelse:        2,5 mill. kroner 
Merkostnader laboratorieutstyr:        2,5 mill. kroner   
Valideringsprosess; interiør/bygg:  ~10,0 mill. kroner 
Diverse:  ~   1,0 mill. kroner 
Økt finansieringsbehov:    ca. 16,0 mill. kroner 
 
Oppdaterte kalkyler aktivitet, inntekter, bemanning etter 2018 
I arbeidet med gjennomgang av forutsetningene for drift- og investeringskostnadene har 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i august/september 2017 gjort en ny 
gjennomgang av forutsetningene som lå til grunn i forprosjektet i 2014 innenfor: 
A. Bemanningsplan 
B. Forutsetninger for vedlikeholds- og servicekostnader på utstyr 
C. Konsekvenser av at PET MR tas inn i driftskonseptet. 
D. Eventuell flytting av mobil enhet fra Tromsø til Bodø 
 
De foreløpige vurderingene viser at bemanningsbehovet øker fra 34,5 til 40 stillinger.  
 
Behovet for PET både innenfor radioaktiv diagnostikk og behandling må oppdateres, og 
eventuelle konsekvenser for bærekraftsanalysene for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF må håndteres. 
 
Utgangspunktet er at driftskonseptet må tilpasses de økonomiske rammebetingelsene 
som er lagt i langsiktig plan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
PET-senteret et avansert bygg, hvor utviklingen av teknologi skjer parallelt med 
bygging. 
 
Utredningen startet våren 2011 med påfølgende vedtak av idé- og konseptfasen i 2013, 
forprosjektet i 2014, og byggestart i 2015. Teknisk prøvedrift av bygget er satt til 2. 
desember 2017 med påfølgende klinisk prøvedrift etter overtagelse av bygget i mars 
2018.  
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Årsaken til behovet for å utløse P85-rammen i november 2016 var utfordringer knyttet 
til medisinsk trykkluft og gassforsyning kombinert med samtidig produksjon av isotoper 
til forskning og FDG1. Erfaringen så langt er at prosjekteringen ikke i tilstrekkelig grad 
har tatt høyde for kompleksitet og renhetskravene som stilles til denne aktiviteten. 
Gjennomføringsfasen har derfor vært mer krevende enn forutsatt.  
 
Det er svært uheldig at prosjektet nå melder om overskridelse på ca. 16 mill. kroner.  
 
I henhold til investeringsreglementet, i tilfeller hvor p85-rammen er stilt til 
helseforetakets disposisjon, skal overskridelser utover dette håndteres innenfor 
helseforetakets fastsatte ramme for investeringer (reduksjon av HF-styrets 
disposisjonskonto eller andre planlagte investeringer i helseforetaket). 
 
Adm. direktør foreslår å avvente behandlingen av tertialrapport for byggeprosjekter i 
styret i Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 4. oktober 2017. Adm. direktør vil 
deretter legge frem for styret en nærmere orientering om hvordan investeringsrammer 
og driftsbudsjett for PET-senteret blir håndtert i forbindelse med budsjett 2018. 
 

1 1 FDG: Fludeoxyglukose; et radiofarmaka som inngår i behandling med PositronEmisjonsTomografi 
(PET) 
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