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SAK NR 116-2018 

OSLO UNIVERITETSSYKEHUS HF – SKISSEPROSJEKT PROTONSENTER VED 
RADIUMHOSPITALET 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens del II for protonsenter på 
Radiumhospitalet og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med 
prosjektet. 

 
2. Styret forutsetter at prosjektet tilpasses kostnadsrammen på 1,841 milliarder kroner 

(P85; prisnivå oktober 2017) og at dette bekreftes i forprosjektet.  
 

3. Styret ber om å få seg forelagt forprosjektet for godkjenning før prosjektet 
gjennomføres. 
 

4. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å 
konkretisere driftskonseptet og økonomiske konsekvenser av etablering av 
protonsenter ved Radiumhospitalet.  
 
 
 
 
 

 
Hamar, 10. desember 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Arbeidet med etablering av protonterapi i Norge var frem til høsten 2017 organisert som et 
nasjonalt prosjekt, med en styringsgruppe bestående av de fire administrerende direktørene for de 
regionale helseforetakene, en internasjonal representant og en representant fra Kreftforeningen, 
samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra Finansdepartementet. Det ble i 
regi av det nasjonale prosjektet utarbeidet en konseptrapport om «Etablering av partikkelterapi og 
protonbehandling» medio juni 2016.  Konseptrapporten ble behandlet og godkjent i styret i de 
fire regionale helseforetakene (sak 64-2016 i styret i Helse Sør-Øst RHF). Høsten 2017 ble det 
gjennomført en tilleggsutredning i regi av det nasjonale prosjektet som blant annet omhandlet 
kvalitetssikring av kapasitet, teknologi og kostnader.   
 
På denne bakgrunnen ble det i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 besluttet 
at det første protonsenteret i Norge skal etableres ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet, mens det andre skal etableres i Helse Bergen HF.  
 
Det er i statsbudsjettet forutsatt at senteret etableres på Radiumhospitalet innen 2023 og at det 
dimensjoneres i tråd med alternativ 1c i sluttrapporten fra det nasjonale prosjektet. Dette 
innebærer etablering av tre behandlingsrom for klinisk bruk og ett forskningsrom som ved behov 
kan omgjøres til klinisk bruk. Kapasiteten som etableres tilsier at om lag seks prosent av 
pasientene som i dag behandles med stråleterapi kan få protonbehandling.  
 
Det er bevilget 1,841 milliarder kroner (P85; prisnivå oktober 2017) til Helse Sør-Øst RHF til 
formålet, finansiert ved investeringslån tilsvarende 70 prosent og investeringstilskudd tilsvarende 
30 prosent av kostnadsrammen.  
 
Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at gjennomføringen av nytt protonsenter samkjøres med 
nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, slik at utbyggingen på 
Radiumhospitalet organiseres og styres som ett prosjektet. Styret behandlet sak om dette i møte 
1. februar 2018 (sak 011-2018) og fattet følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens del II for nytt klinikkbygg ved 
Radiumhospitalet og ber om at dette legges til grunn for videre arbeid med prosjektet. 

2. Styret ber om å få seg forelagt forprosjekt for godkjenning før prosjektet gjennomføres. 

3. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å konkretisere driftsmessige 
konsekvenser av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Fremskrivning av kostnads- og 
inntektsutvikling samt forutsetninger for denne, skal kunne måles og følges opp. Tiltak som er nødvendige 
for å sikre utviklingen konkretiseres. 

4. Styret godkjenner at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet på basis av foreliggende 
konseptrapport utarbeidet av det nasjonale protonprosjektet og tilleggsutredning høsten 2017. Det 
fastsettes en ramme på 1.841 MNOK (P85-prisnivå oktober 2017) til prosjektet hvorav 552 MNOK 
er tilskudd. 

5. Styret legger til grunn at det utarbeides et skisseprosjekt for protonsenteret, tilpasset de lokale forhold og at 
det gjennomføres en økonomisk usikkerhetsanalyse for å verifisere både P50 og P85-estimatet. 
Skisseprosjektet legges frem for styret for godkjenning. 
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6. Styret slutter seg til at etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg 
og gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for gjennomføringen, inklusiv beskrivelse 
av samordning med det andre protonsenteret som er vedtatt bygget i Bergen og det nasjonale 
protonprosjektet. 

7. Styret ber om at det planlegges for samlet utbygging av nytt klinikkbygg og protonsenter slik at det det 
muliggjør en ferdigstilling av hele anlegget i løpet av 2023. 

 
Denne saken omhandler oppfølging av punkt 5 i ovennevnte vedtak. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering  

 
Analysene i det nasjonale prosjektet er basert på generiske skisser som ikke er tilpasset den 
aktuelle tomten eller planlagt løsning på Radiumhospitalet. Det har derfor vært viktig å utarbeide 
et skisseprosjekt for å verifsere at utbyggingen lar seg gjennomføre som forutsatt på 
Radiumhospitalet innenfor fastsatt kostnadsramme.  
 
På bakgrunn av styrets vedtak i sak 11-2018 ble det engasjert prosjekteringsgruppe for utvikling 
av skisseprosjekt for protonsenter våren 2018. Prosjekteringsgruppen har bestått av Arkitema 
Architects, NIRAS, SWECO og Bygganalyse. Arbeidet startet i mai 2018 og ble avsluttet 14. 
september 2018.  
 
Skisseprosjektet er gjennomført av Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon i tett samarbeid 
med medvirkningsorganisasjonen til Oslo universitetssykehus HF. Det er etablert egen 
fokusgruppe for protonsenter som har arbeidet tett sammen med prosjektet og rådgivere for å 
utvikle skisseprosjektet. Ut over dette har det vært medvirkning fra relevante fokusgrupper 
etablert for planlegging av nytt klinikkbygg.  
 
Universitetet i Oslo og Statens strålevern har vært deltagere i prosessen. Det har vært avholdt fire 
medvirkningsmøter og flere arbeidsmøter. Det er videre gjennomført en rekke 
prosjekteringsmøter, en risko- og sårbarhetsanalyse med fokus på design, og en 
usikkerhetsanalyse.   
 
Som referanseprosjekt for planleggingen har det vært løpende kontakt med miljøet ved Dansk 
Center for protonterapi (DCPT) ved Århus Universitetssygehus i Danmark. Prosjektgruppen og 
fokusgruppen har vært i Århus på befaring.  
 
Skisseprosjektet viser en løsning med tre behandlingsrom for klinisk bruk og ett forskningsrom, i 
henhold til altrenativ 1c fra det nasjonale prosjektet. Forskningsrommet er tilrettelagt for senere 
omgjøring til klinisk bruk. Totalt er det programmert et funksjonsareal på ca. 2.400 m2. Det 
protonspesifikke utstyret krever store tekniske arealer og volumer og det totale bruttoarealet er 
derfor ca. 10.000 m2.  
 
En forutsetning for gjennomføringen av protonprosjektet er at det integreres med pågående 
planlegging og gjennomføring av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Konseptfasen for nytt 
klinikkbygg ble avsluttet med leveranse og godkjenning av skisseprosjekt i desember 2017. 
Skisseprosjektet er revidert våren 2018 med detaljerte romskisser på funksjonsprosjektnivå. 
Standardiserte rom og løsninger fra nytt klinikkbygg er videreført i protonsenteret.   
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Påkoblingspunkter mellom nytt klinikkbygg og protonsenter er behandlet i skisseprosjekt for 
protonsenter i et samarbeid med arkitekt fra skisseprosjekt for nytt klinikkbygg. Likeledes er det 
gjort for tilpasning av utomhusplan.   

 

2.1 Nærmere om skisseprosjektet 

Skisseprosjektet er utviklet i samsvar med føringer fra det nasjonale prosjektet og styrevedtak i 
Helse Sør-Øst RHF. I tillegg er det utviklet i samsvar med innspill fra medvirkningsprosessene i 
helseforetaket.   
 
Det har vært en forutsetning at protonsenteret skal tilpasses lokale forhold på Radiumhospitalet. 
Områder for optimalisering og sambruk av areal ble identifisert i samarbeid med Oslo 
universitetssykehus HF som del av skisseprosjektet for nytt klinikkbygg. Programmet ble på den 
bakgrunn justert i tråd med at protonsenter skal være en integrert del av nytt klinikkbygg og 
Radiumhospitalet. Konkret ble det tatt ut funksjoner tilsvarende ca.  
450 m2 (kafe, auditorium, garderober for ansatte, varemottak og andre diverse støtterom) og det 
ble tillagt funksjoner tilsvarende ca. 100 m2 (strålebooking, undersøkelsesrom, samtalerom, 
støtterom bildediagnostikk). Totalt representerer dette en arealreduksjon fra konseptfasens 
program på ca. 350 m2 netto.  
 
Skisseprosjektets løsninger er utviklet for å ivareta god funksjonalitet, gode pasientforløp og 
arbeidsprosesser og forskning, både internt i protonsenteret og i sammenheng med nytt 
klinikkbygg. Det er lagt til rette for at eksisterende løsninger i klinikkbygget som atkomstparti, 
hovedinngang, servicefunksjoner, teknikk med mer benyttes. Løsningene er videre bearbeidet slik 
at krav til arbeidsmiljø er ivaretatt.   
 
Løsninger for logistikk knyttet til varer og avfall er tilsvarende som for øvrige deler av 
virksomheten ved Radiumhospitalet, men det legges ikke opp til at tekniske systemer som 
avfallssug, tøynedkast og rørpost føres inn i protonsenteret. Begrunnelsen er at volumer av dette 
er mye lavere i protonsenteret, med et begrenset antall pasienter og kun dagbehandling.  
 
Skisseprosjektet er utviklet i eksisterende BIM-modell for nytt klinikkbygg, og nødvendige 
justeringer av løsninger i nytt klinikkbygg er innarbeidet slik at det foreligger en samlet og 
helhetlig BIM-modell for den videre gjennomføring av det samlede prosjektet. Standardløsninger 
fra klinikkbygg er videreført i protonsenteret.  
 
Et protonsenter skiller seg ut fra ordinære sykehusprosjekter ved at det i senteret kun skal tilbys 
behandlingsmetode for stråling av kreft. Det er en avgrenset pasientgruppe, behandlingen er 
elektiv og høyspesialisert, samt at det er svært avansert teknisk. Protonsenteret består av flere 
funksjonsområder fordelt over fire etasjer; 
 
Plan U2:  

 Varemottak med tilkomst heis for ustyrsleverandør og trapp/heis for personell 

 Forskningsrom, arbeidsrom og oppstalling for forsøksdyr (rotter og mus) 

 Intern heis for forskningsdyr opp til forskningsrom 

 Logistikk-korridor til heis sør i bygget for vertikal håndtering av varer, tøy og avfall  
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Plan U1:  

 Strålebehandling (tre behandlingsrom)  

 Støtterom strålebehandling (manøverrom, samtalerom, omkledningsrom, lager etc.) 

 Rom til innledning anestesi og oppvåkning 

 Hovedgate med venteareal og trapp videre opp i bygget 

 Arealer for produksjon og distribusjon av protonstråle  
 

Plan 1:  

 Møterom og undervisningsarealer 

 Personalrom 

 Administrasjonsrom 

 Kontorområder for doseplanlegging 

 Kontorområder for utstyrsleverandør 

 Kontorområder for forskning 
 
Plan 2:  

 Poliklinikkområder  

 Dagplass for infusjon 

 Bildediagnostikk for behandlingsplanlegging – 1 CT og 1 MR med diverse støtterom 

 Rom for forberedelse til anestesi 

 Administrasjonsrom 
 
Alle etasjer har støttearealer for vare- og avfallshåndtering. 
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Nøkkeltall kapasiteter 

I skisseprosjektet er det innarbeidet følgende kapasiteter: 

 

Områder  Kapasiteter 

Poliklinikk 10 rom (inklusiv tre samtalerom) 
Én MR 
Én CT 

Behandlingsdel Tre strålebehandlingsrom 

Forskning  Ett rom til fiksert strålelinje 
Areal til forsøksdyr  
Arbeidsområder for forskere 

 

Økonomi 

Det er utarbeidet en basiskalkyle for skisseprosjektet og det er gjennomført en økonomisk 
usikkerhetsanalyse.  
 
Basiskalkylen er på samme nivå som i delleveranse 1 fra det nasjonale prosjektet av 16. oktober 
2017. Usikkerhetsanalysen gjennomført i skisseprosjektfasen (september 2018) viser imidlertid en 
større usikkerhetsavsetning enn tidligere anslått fra det nasjonale prosjektet. Oppdaterte 
beregninger viser et nivå som er ca. 100 millioner kroner høyere enn kostnadsrammen (P85).  
Dette reflekterer at prosjektet fortsatt er i en tidlig fase og at det må arbeides med å redusere 
risiko.  
 
Det arbeides derfor i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF med å identifisere 
kostnadsreduserende tiltak for å trygge en gjennomføring innenfor styringsrammen (P50). Disse 
tiltakene vil bli vurdert og eventuelt implementert i forbindelse med utarbeiding av forprosjekt og 
tilhørende oppdatert økonomisk usikkerhetsanalyse.  
 

Forslag om utvidelse av funksjonsareal 

I arbeidet med skisseprosjektet har det fremkommet forslag fra Oslo universitetssykehus HF om 
å samle all stråleplanlegging (for foton og proton) på Radiumhospitalet. Fotonbehandling og 
planlegging er forutsatt videreført i eksisterende bygg og inngår ikke i programmet for nytt 
klinikkbygg eller protonsenter. 
 
Som en del av skisseprosjektet er det vurdert muligheter og konsekvenser av å samle dette i det 
nye protonsenteret. En samling av stråleplanlegging i protonsenteret er beregnet til å utgjøre en 
økning av arbeidsområder til doseplanleggere på ca. 120 m2 og til billeddiagnostikk med ca. 310 
m2, det vil si i alt ca. 430 m2 netto funksjonsareal. Gitt en samlokalisering av disse funksjonene vil 
pasientaktiviteten i protonsenteret dobles (ca. 30 pasienter hver dag til bildemodaliteter) og antall 
ansatte øke med 19. Det er ikke gjort analyser av logistikk med tanke på økt pasient- og ansatte-
trafikk innomhus, og heller ikke med tanke på endrete pasientstrømmer og inngangsforhold 
utomhus.   
 
Det er estimert en tilleggskostnad på i størrelsesorden 100 -150 millioner kroner for å 
implementere disse funksjonene i protonsenteret, og det er av den grunn konkludert med at det 
ikke er grunnlag for å arbeide videre med å realisere dette i protonsenteret. Andre alternativer på 
Radiumhospitalet kan imidlertid være aktuelle.  
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2.2 Utstyrsanskaffelse 

Det er forutsatt at anskaffelsen av protonutstyr gjennomføres som en felles anskaffelse for Helse 
Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF/Helse Bergen HF. Det er utarbeidet eget mandat for arbeidet 
og det er nedsatt en felles koordineringsgruppe med deltakere fra prosjektorganisasjonen til Helse 
Sør-Øst RHF og fra Helse Bergen HF. Det er engasjert felles prosjektledelse fra Sykehusbygg 
HF. Konkurransen ble igangsatt før sommeren og det er gjennomført prekvalifisering av 
leverandører. Forhandlinger pågår og konkurransen er planlagt avsluttet våren 2019. 
 
Det er noe ulikheter mellom utstyret fra de enkelte leverandørene, og dette kan til en viss grad 
påvirke areal og utforming av den fysiske løsningen.  Det er tatt høyde for dette i utformingen av 
skisseprosjektet, slik at løsningen kan tilpasses ulike leverandører.  
 

2.3 Gjennomføring og entreprisemodell  

Det er lagt opp til at nytt klinikkbygg og protonsenter gjennomføres som ett prosjekt.  
 
Det var i utgangspunktet lagt opp til at hele utbyggingen (klinikkbygg og protonsenter) skulle 
gjennomføres som en samlet totalentreprise. Det ble avholdt dialogkonferanser med 
entreprenørmarkedet før sommeren og en- til en-dialoger etter sommeren. Det var god respons 
og tilbakemeldinger fra markedet og indikasjoner på at det ville være flere tilbydere.  Som 
administrerende direktør orienterte om i styremøte 15. november 2018 under sak 111-2018, var 
det imidlertid kun en søknad om prekvalifisering ved fristens utløp. For å legge til rette for bedre 
konkurranse ble det derfor vurdert at det beste alternativet var å avlyse konkurransen og gå over 
til en modell med byggherrestyrte entrepriser. Dette innebærer konkurranse på mindre 
arbeidspakker med fokus på å unngå forsinkelser i ferdigstillelsen av prosjektet.  
 
For å sikre fremdrift vil det i første omgang bli kunngjort en konkurranse om 
prosjekteringsoppdrag for å starte arbeidet med et samlet forprosjekt for nytt klinikkbygg og 
protonsenter. Dette vil finne sted primo 2019, slik at forprosjekt kan behandles av styret i Helse 
Sør-Øst RHF som planlagt høsten 2019.  Det vil videre bli kontrahert egen entreprise for riving 
og klargjøring av tomt. Dette er som tidligere planlagt å finne sted våren 2019.  
 
Prosjektet videreføres dermed i samsvar med gjeldende fremdriftsplan. 
 

2.4 Behandling av skisseprosjektet 

Skisseprosjektet for protonsenter ble behandlet av styringsgruppen for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF i møte 25. september 2018.  Det ble fattet følgende vedtak: 
 
Styringsgruppen anbefaler at skisseprosjekt for nytt protonsenter på Radiumhospitalet godkjennes og legges til 
grunn for gjennomføringen. Det forutsettes at det utvikles kostnadsreduserende tiltak som basis for at prosjektet 
kan tilpasses styringsrammen.  
 
Videre ble skisseprosjektet behandlet i styret i Oslo universitetssykehus HF i møte 27. september 
2018. Det ble fattet følgende vedtak: 
 
Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF at beskrevne skisseprosjekt legges til grunn for videre planarbeid. Det er 
viktig for Oslo universitetssykehus HF at planlegging av foton- og protonstråleterapi samles. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Skisseprosjektet viser hvordan protonsenteret kan etableres på Radiumhospitalet med en 
kapasitet tilsvarende tre behandlingsrom og ett forskningsrom. Det er lagt til rette for at 
forskningsrommet kan gjøres om til et behandlingsrom på et senere tidspunkt. Senteret er 
integrert med nytt klinikkbygg og øvrig bygningsmasse, og det er etablert funksjonelle løsninger. 
Disse skal tilrettelegge for god og effektiv drift, samt forskning som vil understøtte 
Radiumhospitalets sentrale plass i kreftbehandlingen. 
 
Gjennom arbeidet er det vurdert og utredet forslag om å utvide funksjonsarealet i protonsenteret.  
Dette gjelder først og fremst forslag om å samlokalisere doseplanlegging og billeddiagnostikk i 
nytt protonsenter.  Kalkylen viser imidlertid at det ikke er rom for å gjennomføre dette innenfor 
gjeldende styringsramme, slik at det må søkes andre løsninger for dette. 
  
Tidligere analyser og kostnadsestimater for protonsenter fra det nasjonale prosjektet er basert på 
generiske skisser på et overordnet nivå. Det er på grunnlag av disse lagt til grunn at prosjektet 
skal realiseres innenfor en kostnadsramme på 1,841 milliarder kroner (P85; prisnivå oktober 
2017).  Skisseprosjektets kalkyle og en tilhørende økonomisk usikkerhetsanalyse indikerer at dette 
er mulig, men at det er behov for å bearbeide prosjektkostnadene og redusere risiko.  
 
Administrerende direktør slutter seg til at det arbeides videre med å kvalitetssikre kalkylen og 
identifisere kostnadsreduserende tiltak. Det legges til grunn at det arbeides videre med dette i et 
samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen, slik at eventuelle 
tiltak kan vurderes i forprosjektet. Forprosjektet skal utvikles i et samspill mellom 
prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF fra våren 2019 og vil fremlegges styret i 
løpet av 2019.  
 
Administrerende direktør vurderer forøvrig at skisseprosjektet er løst innenfor de krav og 
forutsetninger som er definert og at det legger til rette for at det kan etableres et protonsenter på 
Radiumhospitalet som svarer til nasjonale krav. Samtidig legges det opp til at  protonsenterte vil 
være godt integrert med nytt klinikkbygg og resten av eksisterende bygningsmasse. 
 
Oslo universitetssykehus HF må arbeide videre med å konkretisere driftsmessige konsekvenser av 
etablering av protonsenter på Radiumhospitalet. Det er ikke fastsatt hvilke inntekter som vil følge 
protonbehandling i Norge og det er derfor ikke mulig å framskrive inntektsutviklingen per nå. 
Helse Sør-Øst RHF vil samarbeide med de øvrige regionale helseforetakene om utredning av 
finansieringsordninger for protonterapi i Norge. Oslo universitetssykehus HF må i parallell 
arbeide videre med å konkretisere kostnadsmessige konsekvenser slik at det som en del av 
forprosjektet kan gjennomføres oppdaterte analyser av bærekraft på prosjekt- og 
helseforetaksnivå.   
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner skisseprosjekt for protonsenter på 
Radiumhospitalet og at dette legges til grunn for det videre arbeidet med prosjektet.  
 
Administrerende direktør anbefaler videre at styret forutsetter at prosjektet tilpasses 
kostnadsrammen (P85; prisnivå oktober 2017) og at dette bekreftes i forprosjektet. Styret vil få 
seg forelagt forprosjektet for godkjenning før prosjektet gjennomføres.  
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Trykte vedlegg: 

 Ingen 

 
Utrykte vedlegg: 

 Skisseprosjekt 
 


