
 

 Side 1 av 7 

 

 
 
 

Saksframlegg 
 

 

 

 

 

 

  

  

   

Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. april 2019 
 
 
 

SAK NR 026-2019  

Etablering av protonsenter ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet – endringer 
i planlagt kapasitet 

 
 

Forslag til 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. 

 
 
 

Hamar, 28. mars 2019 
 
 

Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 

Styret godkjente i styresak 116-2018 skisseprosjekt for protonsenter ved Oslo 
universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, med en løsning med tre behandlingsrom for 
klinisk bruk og ett forskningsrom. I samme sak ble det orientert om at anskaffelsen av 
protonutstyret gjennomføres som en felles anskaffelse for Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest 
RHF/Helse Bergen HF. Denne anskaffelsen er nå gjennomført.  
 
Som redegjort for i administrerende direktørs driftsorientering til styret i møtet den 14. 
mars 2019 (styresak 024-2019) er det stilt spørsmål ved kapasitetsbehovet for 
protonbehandling og om det er nødvendig med den kapasitet det planlegges for. Helse Sør-
Øst RHF har på denne bakgrunn bedt Oslo universitetssykehus HF gjennomføre en fornyet 
vurdering av kapasitetsbehovet for protonbehandling, og Oslo universitetssykehus HF har 
vurdert at en reduksjon fra tre til to behandlingsrom i Oslo vil kunne møte fremtidig behov. 
Styresaken omhandler således hvilken kapasitet som skal legges til grunn for 
prosjektgjennomføringen.  
 
Det vises for øvrig til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 13. juni 2018 hvor Helse Sør-Øst 
RHF ble tildelt låne- og tilskuddsramme til protonsenter ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

Bakgrunn og overordnede føringer 
Styret behandlet i sak 116-2018 skisseprosjekt for nytt protonsenter ved Oslo 
universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Styret fattet følgende enstemmige 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. 

 

Det ble i samme styresak orientert om felles utstyrsanskaffelse til protonsenter ved Oslo 
universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, og til Helse Bergen HF. Anskaffelsen er 
gjennomført med basis i eget mandat for arbeidet fra administrerende direktør i 
henholdsvis Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF.  
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Kapasitet 
I henhold til forutsetninger gitt i Prop. 21 S (2017-2018), Endringer i statsbudsjettet 2017 
under Helse- og omsorgsdepartementet, er det lagt til grunn at protonsenteret ved Oslo 
universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, dimensjoneres med tre behandlingsrom og ett 
forskningsrom som senere kan omgjøres til klinisk bruk. I tillegg kommer ett 
behandlingsrom og ett forskningsrom som ved behov kan omgjøres til klinisk bruk ved 
Helse Bergen HF. 
 
Den samlede kapasiteten ved Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF er i tråd med 
alternativ 1c i tilleggsutredning til konseptfasen fra det nasjonale protonprosjektet. 
Kapasiteten er dimensjonert med basis i at 8 % av alle pasienter som er aktuelle for 
strålebehandling i Norge kan få protonbehandling i stedet for vanlig strålebehandling med 
fotoner.  
 
Vinteren 2019 har Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF gjort en 
fornyet vurdering av kapasitet for protonsenteret ved Radiumhospitalet.  
 
Det er gjennomført prosesser knyttet til etablering av protonterapi i flere land, hvor 
kapasitetsbehovet man har lagt til grunn har vært forskjellig. I Sverige er det etablert ett 
protonsenter, Skandionkliniken i Uppsala, som startet opp behandling høsten 2015. 
Skandionkliniken har to aktive behandlingsrom. Blant pasienter som er aktuelle for 
strålebehandling i Sverige får om lag 1 % protonterapi. Det er forhold knyttet til eierskap og 
drift av Skandionklinikken som tilsier at man sannsynligvis har et underforbruk av 
protonterapi i Sverige.  
 
I Nederland er det bestemt en etablering av fire protonsentra. Det første i Groningen ble tatt 
i bruk sommeren 2018. Det er nå etablert tre sentra i Nederland med til sammen fem 
behandlingsrom, noe som tilsvarer en kapasitet på om lag 4 % av all strålebehandling.  
 
Danmark har etablert ett senter i Aarhus (Dansk Center for Partikelterapi) hvor man vil ha 
totalt tre behandlingsrom. Danmark har en befolkning som er tilsvarende i størrelse som 
Norge (hhv. 5,8 og 5,3 millioner innbyggere) og ved planlegging av protonsenter i Danmark 
la man til grunn en kapasitet på om lag 10 % av all strålebehandling. Det er noe forskjellige 
forutsetninger som brukes ved beregning av kapasitet i de ulike land, blant annet er det 
variasjon i antall behandlinger som beregnes per behandlingsrom.  
 
Det norske estimatet om bruk av protonterapi ved 8 % av all strålebehandling innebærer at 
en relativt høy andel pasienter planlegges å få protonbehandling. Det var denne andelen 
som var bakgrunnen for at man planla med en samlet kapasitet på fire behandlingsrom i 
Norge. I tillegg er det planlagt med en reservekapasitet med to forskningsrom som relativt 
enkelt kan konverteres til behandlingsrom. 
 
På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap og erfaringer fra andre land, tilsier nye vurderinger at 
de høyest prioriterte pasientgruppene vil dekkes innenfor en dimensjoneringsramme der 
mellom 5-6 % av stråleterapipasientene får protonbehandling ved full drift. Dette tilsier at 
man etablerer to behandlingsrom og ett forskningsrom ved Oslo universitetssykehus HF, i 
tillegg til ett behandlingsrom og ett forskningsrom ved Helse Bergen HF. Videre har man en 
reservekapasitet ved at det innredes forskningsrom som ved økende behov kan anvendes 
helt eller delvis til pasientbehandling.  
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Ved å redusere kapasiteten til to behandlingsrom og ett forskningsrom ved Oslo 
universitetssykehus HF, i tillegg til at man beholder planlagt kapasitet ved Helse Bergen HF, 
vil man i Norge ha samme kapasitet ved oppstart som det er planlagt etablert i Danmark. 
Videre vil også endringer i behandlingsprotokoller med færre behandlinger enn det som er 
lagt til grunn ved tidligere beregninger kunne representere en reservekapasitet.   
Utstyrstype 
Protonbehandling er en type strålebehandling som skiller seg noe fra konvensjonell 
strålebehandling med fotoner. Protonbehandling gir en mer gunstig fordeling av 
stråledosene i pasienten, med mindre bestråling av friskt vev. Dette reduserer følgeskader 
og langtidsbivirkninger fra strålebehandling, slik at flere kan leve et normalt liv etter 
kreftsykdom. 
 
Et protonanlegg består av en akselerator som øker energien til (akselererer) partiklene. Når 
partiklene er akselerert opp til nødvendig hastighet går de gjennom en strålelinje via et 
gantry til protonbehandlingsrommet. Et gantry kan defineres som en bæreanordning for å 
rotere behandlingsstrålen 360o rundt pasienten. Gantry for protonbehandling er store 
mekaniske konstruksjoner (typisk vekt rundt 100 tonn) som skal sikre mulighet for 
behandling fra ulike vinkler.  
 
Forskningsrom har tradisjonelt vært utstyrt med en enklere anordning, en såkalt fiksert 
strålelinje. Dette er utstyr som senere kan oppgraderes til gantry-løsninger og således 
brukes i pasientbehandling.  
 
Anskaffelse av utstyr 
Konkurransen for anskaffelse av utstyr ble igangsatt før sommeren 2018 og 
anskaffelsesprosessen er nå i sluttfasen. Det gjenstår å meddele tilbyderne resultatet av 
konkurransen og signere kontrakt.  
 
Det er nedsatt en felles koordineringsgruppe med deltakere fra prosjektorganisasjonen til 
Helse Sør-Øst RHF, Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF for anskaffelsen og det 
er engasjert felles prosjektledelse fra Sykehusbygg HF. Kluge Advokatfirma er benyttet som 
juridisk rådgiver og Sykehusinnkjøp HF har bidratt med innkjøpskompetanse.  
 
Utstyrsanskaffelsen definerer premissene for bygget og de tekniske anleggene, og 
avklaringer av utstyrsleveransene er helt avgjørende for fremdriften i prosjektet. På 
bakgrunn av dette har utstyrsanskaffelsen vært gjennomført som en integrert del av de 
respektive byggeprosjektene og fulgt deres beslutningsstruktur. Prosjektorganisasjonen til 
Helse Sør-Øst RHF og prosjektorganisasjonen til Helse Bergen HF har samarbeidet tett om 
gjennomføringen og det har vært lagt vekt på å dele erfaringer, kunnskap og metoder for å 
sikre synergier.  
 
Det har vært medvirkning fra ansatte ved Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF i 
utarbeidelse av kravspesifikasjon og evaluering av tilbud. Alle kostnader knyttet til 
ressurser som inngår i felles utstyrsanskaffelse har vært fordelt med 60 % til Helse Sør-Øst 
RHF og 40 % Helse Bergen HF. 
 
Anskaffelsen er gjennomført som en konkurranse med forhandling, etter forutgående 
prekvalifisering. Fire leverandører ble prekvalifisert, hvorav tre valgte å levere tilbud. Det er 
gjennomført fire forhandlingsrunder og samtlige tilbyderne leverte endelig tilbud 8. mars 
2019.   
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Følgende hovedmilepæler er lagt til grunn for anskaffelsen:   

 Kunngjøring av konkurranse: Juni 2018 
 Oppstart dialog/forhandling: Oktober 2018 
 Innstilling:     Februar/mars 2019 
 Kontraktsinngåelse:    April 2019 

 
Det er avklart med alle tre tilbydere at de vil kunne tilpasse seg de respektive 
byggeprosjekters fremdrift og ikke være til hinder for forespeilet dato for ferdigstillelse.  
 
Leverandørenes tilbud er evaluert på total kostnad (vektet 60 %) og kvalitet (vektet 40 %). 
For evalueringskriteriet kvalitet er alle tilbudene gitt høy skår med kun mindre forskjeller 
på de ulike kvalitetskriteriene. For evalueringskriteriet total kostnad inngår kostnaden for 
selve utstyret, kostnader for drift og vedlikehold, samt kostnader for eventuelle opsjoner 
(herunder kostnad for oppgradering av forskningsrom til behandlingsrom).  
 
For ytterligere opplysninger om kostnader og vurderinger knyttet til anskaffelsen, vises det 
til vedlegg som er unntatt offentlighet, jf offl. § 23, 1. ledd jf. § 12. 
 
Styret i Helse Bergen HF behandlet sak om kontrahering av protonleverandør i møte 21. 
mars 2019, i samsvar med mandat fra Helse Vest RHF. 
 

Vurdering av kapasitet og utstyrsanskaffelse 
Ny kapasitetsvurdering tilsier at det ved Oslo universitetssykehus HF etableres to 
behandlingsrom og ett forskningsrom som senere kan oppgraderes til et behandlingsrom. 
På denne måten legges det inn fleksibilitet. Det vil ta tid å bygge opp nødvendig kompetanse 
og driftserfaring, og fleksibilitet er i så måte viktig. Dersom det på et tidspunkt i fremtiden 
viser seg å være behov for å utvide kapasiteten, er det i henhold til tidligere føringer riktig å 
vurdere hvor i landet en slik utvidelse eventuelt bør komme.  
 
For å sikre fremtidig fleksibilitet må det vurderes om protonsenteret ved Oslo 
universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, utstyres med tre gantry fra oppstart eller om det 
skal anskaffes to gantry og en fiksert strålelinje som senere kan oppgraderes ved behov for 
ytterligere et rom til pasientbehandling.  Ved evaluering av kostnader i den avholdte 
konkurransen, er det inkludert kostnader knyttet til opsjon på senere oppgradering av 
utstyret på forskningsrommene. Denne evalueringen viser at det er økonomisk mest gunstig 
å anskaffe tre gantry fra oppstart.  
 

Bygningsmessige konsekvenser 
Både klinikkbygget og protonsenteret ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, 
skal etableres på en trang tomt tett på et sykehus i drift. Det er i forbindelse med arbeidet 
med reguleringsplanen pekt på at protonsenteret kommer tett på eksisterende infrastruktur 
og at det er krevende å finne gode løsninger for trafikkavvikling, atkomst, utearealer mv.  
Utnyttelsen av tilgjengelig tomt er høy og en reduksjon av fotavtrykket og arealet til 
protonsenteret vil være positivt for området som helhet. Samtidig vil det legge til rette for å 
finne bedre løsninger for adkomstområdet og hovedinngangen.  
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Gitt at kapasiteten på senteret reduseres må konseptet omarbeides og konsekvensene av 
endringen må innarbeides. En reduksjon av en strålebunker antas å gi en reduksjon av 
arealet med ca. 400 m2. I tillegg kommer generelle arealreduksjoner av støtteareal mv, slik 
at det i sum er pekt på et potensial for arealreduksjoner i størrelsesorden 1.100 m2.  Hele 
senteret har et areal på ca. 10.000 m2. 
 
Forprosjektet starter opp i disse dager og eventuelle nye forutsetninger vil bli innarbeidet i 
første del av forprosjektet. For å kunne stadfeste antatte effekter av en eventuell 
kapasitetsreduksjon, legges det opp til at det utvikles et revidert skisseprosjekt.   
 

Økonomiske konsekvenser 
Det er gjort foreløpige vurderinger av mulige reduksjoner i investeringskostnad for 
protonsenteret knyttet til redusert areal.  Disse vurderingene indikerer en reduksjon på i 
overkant av 100 millioner kroner (inkl. mva.). I tillegg kommer reduserte kostnader til 
utstyr. 
 
Forutsatt en godkjenning av endring i kapasitet vil dette bli implementert i prosjektet og et 
justert konsept og nye skisser vil bli utarbeidet. Revidert skisseprosjekt vil danne grunnlag 
for ny basiskalkyle som sammen med en økonomisk usikkerhetsanalyse vil definere både 
P50- og P85-estimat for prosjektet. Dette vil gi grunnlag for å fatstette en ny kostnadsramme 
for prosjektet.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 

Administrerende direktør har initiert en fornyet vurdering av kapasitetsbehovet for 
protonbehandling basert på tilgjengelig kunnskap og erfaringer fra andre land. Denne 
underbygger at det bør være mulig å redusere kapasiteten sammenlignet med de 
vurderingene som er gjort tidligere.  Det tar tid å bygge opp kompetanse og operative 
driftsmiljøer som kan håndtere utstyret og sikre effektive behandlingsforløp. I tillegg er 
utstyret kostbart og det følger med høye driftskostnader. Videre krever utstyret mye areal 
med til dels komplisert bygningsstruktur.  
 
Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at kapasiteten for protonsenteret 
ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, reduseres slik at det etableres to 
behandlingsrom og ett rom for forskning som senere kan omgjøres til klinisk bruk.  
 
Det er gjennomført en omfattende anskaffelsesprosess i nært samarbeid med Helse Vest 
RHF/Helse Bergen HF og tre tilbydere har deltatt i konkurransen. Det er kåret en vinner 
med god margin og administrerende direktør slutter seg til at det inngås kontrakt med 
denne tilbyderen. 
 
Administrerende direktør anbefaler også at alle rommene, både behandlingsrommene og 
forskningsrommet, utstyres med gantry. På denne måten kan forskningsrommet enklere 
oppgraderes til klinisk bruk på et senere tidspunkt. Dette tilrettelegger for fleksibilitet og gir 
et bedre grunnlag for å tilpasse tilbudet til eventuelle fremtidige endringer i behov.  
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Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med et revidert skisseprosjekt for 
protonsenteret til styret i møtet i juni. Revidert skisseprosjekt vil danne grunnlag for ny 
basiskalkyle som sammen med en økonomisk usikkerhetsanalyse vil definere både P50- og 
P85-estimat for prosjektet. På den måten vil styret kunne fastsette ny kostnadsramme for 
prosjektet og be om at låne- og tilskuddsrammen tilpasses redusert kapasitet.  
 
Administrerende direktør inviterer styret i Helse Sør-Øst RHF til å vedta at protonsenteret 
ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, etableres med redusert kapasitet i 
forhold til tidligere planer og følgelig at senteret etableres med to behandlingsrom og ett 
forskningsrom. Videre ber administrerende direktør om 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. 
 
Administrerende direktør inviterer også styret til å vedta at det skal legges frem revidert 
skisseprosjekt med tilhørende redusert kostnadsramme for prosjektet i styremøtet i juni 
2019. Videre må Helse- og omsorgsdepartementet orienteres om de endrede 
forutsetningene for kapasitet som nå legges til grunn. Administrerende direktør inviterer 
styret til å ta stilling til endringer i tildelt låne- og tilskuddsramme til prosjektet når revidert 
skisseprosjekt foreligger i juni 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Kontrahering av utstyr til protonsenter ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet (unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd jf. § 12) 

 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 
 


