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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2019 
 
 
 

Sak 049-2019 

Revidert skisseprosjekt for protonsenter ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Revidert skisseprosjekt for protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, 

Radiumhospitalet godkjennes. 
 

2. Styret ber administrerende direktør informere Helse- og omsorgsdepartementet om at 
grunnlaget for lån og tilskudd til protonsenteret reduseres med 180 millioner kroner, til 
1 711 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018).  
 

3. Styret ber om at det fortsatt arbeides med nødvendig tilpasning til kostnadsrammen på 
1 711 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) og at kostnader til ikke- byggnær IKT 
innarbeides innenfor rammen. Endelig styringsramme (P50) fastsettes ved behandling 
av forprosjektet. 
 

4. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å konkretisere 
driftskonsept og økonomiske konsekvenser av den samlede utbyggingen på 
Radiumhospitalet (klinikkbygg og protonsenter) og at det legges frem oppdaterte 
økonomiske bærekraftsanalyser som en del av forprosjektet. 

 
 
 
 
Hamar, 17. juni 2019 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
 
I styresak 116-2018 ble skisseprosjekt for protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet godkjent for videreføring til forprosjekt. Styret ba om at det i forprosjektet 
ble bekreftet at prosjektet tilpasses opprinnelig kostnadsramme på 1 841 millioner kroner 
(P85, prisnivå oktober 2017).  
 
I vinter ble det gjort nye behovs- og kapasitetsvurderinger, og denne saken er en oppfølging 
av styrets vedtak i sak 026-2019 hvor det ble besluttet å redusere kapasiteten med ett 
behandlingsrom ved protonsenteret.   
 
I saken presenteres et revidert skisseprosjekt for protonsenteret etter at redusert kapasitet 
er innarbeidet, det vil si et konsept basert på to behandlingsrom og ett forskningsrom med 
samme type utstyr (Gantry).  
 
Det gis i saken et grunnlag for tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet om 
redusert behov for lån og tilskudd.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sitt ekstraordinære møte 4. april 2019 (sak 026-
2019) endringer i planlagt kapasitet ved protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet. Styret fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF viser til nye vurderinger av kapasitetsbehov for 
protonbehandling og slutter seg til at protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet, etableres med redusert kapasitet i forhold til tidligere planer. Styret 
ber om at det legges til grunn for prosjektgjennomføringen at senteret etableres med to 
behandlingsrom og ett forskningsrom. 
 

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå kontrakt med utstyrsleverandøren for 
anskaffelse, drift og vedlikehold av utstyr til protonsenteret ved Oslo 
universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, med etterfølgende justert kapasitet slik 
vedtatt i punkt 1. 
 

3. Styret ber administrerende direktør legge frem revidert skisseprosjekt med tilhørende 
redusert kostnadsramme for prosjektet i styremøtet i juni 2019. 
 

4. Styret viser til sak 10 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 13. juni 2018 og ber om at 
Helse- og omsorgsdepartementet orienteres om de endrede forutsetningene for 
kapasitet som nå legges til grunn. Styret vil ta stilling til endringer i tildelt låne og 
tilskuddsramme til prosjektet når revidert skisseprosjekt foreligger i juni 2019 

 
På bakgrunn av punkt 3 i vedtaket er det utarbeidet et revidert skisseprosjekt for 
protonsenteret for å klarlegge konsekvensene av kapasitetsreduksjonen.  Arbeidet med 
revidert romprogram er gjort i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.   
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Bygningsmessige konsekvenser 

Følgende arealer utgår som følge av den vedtatte reduksjonen i kapasitet:  

• Ett rom for strålebehandling med proton, inkludert manøverrom med videre  
• Tre poliklinikkrom 
• To arbeidsplasser og ett demonstrasjonsrom for doseplanlegging 
• Fem to-personers kontorer for klinisk drift og administrasjon 
• Ett tre-persons kontor for utstyrsleverandør 
• Ett møterom  
• Tekniske arealer; ett gantryrom med tilhørende areal for strålelinje 
• Arealer knyttet til korridor (dobbelt åpen glassgate er endret til enkel korridor) 

 
Samlet gir dette en reduksjon i bruttoareal på ca. 1 367 m2. Før implementering av redusert 
kapasitet var bruttoarealet for senteret i godkjent skisseprosjekt 10 279 m2. Nytt 
bruttoareal for protonsenteret blir dermed ca. 8 912 m2. 
 
 

 
Figur 1. Illustrasjon behandlingsrom 
 
 
Plassering av rom og funksjoner i de ulike etasjene fraviker ikke prinsipielt fra de 
løsningene det ble arbeidet med i skisseprosjekt, og løsninger i revidert skisseprosjekt skal 
derfor ikke påvirke flyt og funksjonalitet i protonsenteret. Det er arbeidet med overordnet 
plassering av funksjoner og tekniske installasjoner. Videre detaljering vil skje som del av 
arbeidet med forprosjektet for å sikre helhetlige og optimale løsninger samlet sett for nytt 
klinikk- og protonbygg. 
 
Arealreduksjonene gjør at bygget er redusert både i lengderetning og i bredde. Dette er en 
fordel for løsninger for trafikkavvikling, adkomst og utearealer, noe det også er påpekt i 
forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for Radiumhospitalet. Arealreduksjonen 
har også bidratt til at omlegging av eksisterende teknisk infrastruktur i bakken er forenklet. 
Utnyttelsen av tilgjengelig tomt er høy og en reduksjon av fotavtrykket og arealet til 
protonsenteret er positivt for området som helhet.  
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I tillegg har reduksjonen åpnet for å snu protonbunkeren 90 grader slik at den vender øst-
vest på tomten. Dette er illustrert i skissen under (figur 3). Et slikt grep vil legge til rette for 
bedre løsninger for adkomstområdet og hovedinngang, samt at påkoblingspunkter i alle 
etasjer mellom klinikkbygg og protonsenter kan forbedres med tanke på flyt, helhet og 
funksjon. Radiumhospitalet vil med dette få bedre sammenheng mellom funksjoner.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Opprinnelig plassering av protonsenter   Figur 3. Forslag til ny plassering av protonsenter 

 
Løsningen vil bli bearbeidet videre til et samlet forprosjekt med tettere integrasjon og bedre 
funksjonelle sammenhenger mellom klinikkbygget og protonsenteret slik skissen under 
illustrerer. 

 
Figur 4. Illustrasjon av helhetlig konsept 
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Økonomiske konsekvenser 

Økonomisk ramme for protonprosjektet ble definert på bakgrunn av generelle utredninger 
av ulike modeller på nasjonalt nivå. Kostnadsrammen for protonsenteret i Helse Sør-Øst, 
P85 med prisnivå oktober 2017, ble satt til 1 841 millioner kroner.  
 
I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 1 891 millioner kroner (prisnivå januar 2018) til 
Helse Sør-Øst RHF til etablering av protonsenter. Finansieringen består av investeringslån 
på 70 prosent og investeringstilskudd på 30 prosent av kostnadsrammen fra det nasjonale 
prosjektet.  
 
For å verifisere hvordan denne rammen samsvarer med et fysisk konsept på 
Radiumhospitalet, ble det utviklet et skisseprosjekt høsten 2018, som styret behandlet i 
møte 13. desember 2018 (sak 116-2018). I styresak 116-2018 ble det orientert om at 
basiskalkylen var på samme nivå som i referansene fra det nasjonale prosjektet, men at 
gjennomført økonomisk usikkerhetsanalyse ga en større usikkerhetsavsetning (ca. 100 
millioner kroner) enn hva som var anslått fra det nasjonale prosjektet. P85 for 
skisseprosjektet som ble fremlagt i sak 116-2018 var således 1 950 millioner kroner 
(prisnivå januar 2018). Styret forutsatte i sitt vedtak i sak 116-2018 at prosjektet skulle 
tilpasses kostnadsrammen og at dette ble bekreftet i forprosjektet.  
 
På bakgrunn av foreslått kapasitetsreduksjon ble det i styresak 026-2019 presentert et 
estimat på en mulig reduksjon i investeringskostnad knyttet til redusert areal i 
størrelsesordenen 100 millioner kroner inkludert mva. I tillegg kommer reduserte 
kostnader til protonutstyr ved reduksjon av ett Gantry. Dette er bekreftet å utgjøre 45 
millioner kroner inkludert mva.   
 
Med basis i kalkyle og gjennomført usikkerhetsanalyse fra september 2018 og revidert 
skisseprosjekt, er følgende endringer identifisert (prisnivå januar 2018):  
 

 Revidert kalkyle juni 2019, 
prisnivå januar 2018 

Reduksjon med ett Gantry    45 
Redusert areal  110 
Redusert usikkerhetspåslag,  – 16 %    25 
P85 SUM REDUKSJON 180 

 
Reduksjonen i kostnadsrammen (P85) som følge av kapasitetsreduksjonen er 180 millioner 
kroner. Den foreliggende usikkerhetsanalysen fra godkjent skisseprosjekt er gjennomgått og 
komplettert i forbindelse med revidert skisseprosjekt. Usikkerheten er vurdert til å være på 
om lag samme nivå som tidligere. Det vil som del av forprosjektet bli gjennomført en samlet 
usikkerhetsanalyse for nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet.  
 
De fornyede kalkylene i revidert skisseprosjekt for protonsenteret viser ikke tilstrekkelig 
kostnads- og usikkerhetstilpasning til den opprinnelige rammen for prosjektet, når det ses 
bort fra konsekvensene av kapasitetsreduksjonen.  Det må derfor fortsatt arbeides med en 
slik tilpasning i forprosjektet før dette kan fremmes for beslutning.  
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Det nasjonale prosjektet for utredning av protonsenter estimerte ikke kostnader knyttet til 
ikke-byggnær IKT. På samme måte som for klinikkbygget er dette nå estimert. Kostnadene 
knytter seg blant annet til integrasjonskostnader for lokale og regionale tjenester i 
grensesnittet mot protonutstyret.  Integrasjonskostnader mot andre regioner inngår ikke i 
estimatene. Beregningene per nå viser kostnader på 64 millioner kroner inkludert mva. 
Kostnader til ikke-byggnær IKT skal innarbeides innenfor kostnadsrammen og sees i 
sammenheng med ikke-byggnær IKT til klinikkbygget. 
 
På grunnlag av styrets vedtak i sak 116-2018 om at prosjektet skal tilpasses opprinnelig 
kostnadsramme og at kapasiteten reduseres som forutsatt i sak 026-2019, vil grunnlaget for 
lån og tilskudd reduseres fra 1 891 millioner kroner til 1 711 millioner kroner (prisnivå 
januar 2018).  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Med bakgrunn i styrets vedtak i sak 026-2019, foreligger det nå et revidert skisseprosjekt 
med redusert areal for protonsenter ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. 
Administrerende direktør anbefaler at det reviderte skisseprosjektet godkjennes.  
 
Det er også gjort en fornyet kostnadskalkyle sammenlignet med skisseprosjektet framlagt 
for styret i desember 2018, sak 116-2018. Det reviderte skisseprosjektet presenterer ikke 
kostnads- og usikkerhetskalkyler som er tilpasset opprinnelig kostnadsramme (P85) 
fratrukket endringen som følge av redusert kapasitet. Videre må ikke-byggnær IKT 
innarbeides innenfor kostnadsrammen. Administrerende direktør vil på denne bakgrunn 
peke på at det fortsatt må arbeides med kostnadstilpasning i forprosjektet og anbefaler at 
endelig styringsramme basert på P50 fastsettes ved behandling av forprosjektet.  
 
Reduksjonen i areal og utstyr som følge av vedtatt kapasitetsreduksjon, reduserer beregnet 
kostnadsramme (P85) med 180 millioner kroner. Administrerende direktør anbefaler 
følgelig at Helse- og omsorgsdepartementet informeres om at grunnlaget for lån og tilskudd 
reduseres fra 1 891 millioner kroner til 1 711 millioner kroner (prisnivå januar 2018).  
 
Det er avgjørende at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å konkretisere 
driftskonsept og økonomiske konsekvenser av den samlede utbyggingen på 
Radiumhospitalet (klinikkbygg og protonsenter) og at det legges frem oppdaterte 
økonomiske bærekraftsanalyser som en del av forprosjektet. 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Revidert skisseprosjekt protonsenter ved Radiumhospitalet, Oslo 
universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Konseptutredning%20Aker%20og%20Gaustad/Revidert%20Skisseprosjekt%20A3_02kmVedlegg.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Konseptutredning%20Aker%20og%20Gaustad/Revidert%20Skisseprosjekt%20A3_02kmVedlegg.pdf
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