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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 21. oktober 2021 
 
 
 

Sak 119-2021 

Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for nytt syklotronsenter 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter konseptutredning for utvidelse 

av syklotronsenteret på Rikshospitalet.  
 

2. Styret presiserer at et nullalternativ skal utredes som del av konseptfasen. I tillegg 
forutsettes alternativene fra mulighetsstudien videreført. I utredningene skal det ses hen 
til erfaringer fra tilsvarende nylig avsluttede prosjekter ved andre universitetssykehus. 
 

3. Styret gir administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å godkjenne 
framtidige faseoverganger inkludert eventuell igangsettelse av prosjektet. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 13. oktober 2021 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
  



 

 Side 2 av 6 

 

1. Hva saken gjelder 
 
Denne saken omhandler søknad fra Oslo universitetssykehus HF om oppstart av 
konseptfase for etablering av arealer til et utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet. 
Arealene planlegges utleid til Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS. Investeringen er anslått 
til 123 millioner kroner (2021-kroner). 
 
I tråd med Helse Sør-Østs finansstrategi (styresak 067-2021) og styresak 073-2019 Revisjon 
av fullmaktstruktur for byggeinvesteringer ligger beslutningsmyndigheten for 
faseoverganger ved byggeprosjekter over 100 millioner kroner hos styret i Helse Sør-Øst 
RHF.   
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet i sak 50/2021 den 25. juni 2021 arealer til 
utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet med følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av 
arealer til et nytt syklotronsenter på Rikshospitalet. Konseptutredningen gjennomføres 
med utgangspunkt i det foreliggende utredningsarbeidet i saken. 

2. Styret slutter seg til at konseptutredningen legger til grunn at Oslo universitetssykehus 
finansierer og eier bygget for utleie av arealer til Norsk medisinsk syklotronsenter AS 
og at leieavtalen baseres på faktiske byggekostnader og forutsetningene i denne saken. 
Styret legger til grunn at byggeprosjektet tilføres likviditet ved å trekke på 
basisfordringen hos Helse Sør-Øst RHF slik det er forutsatt i økonomisk langtidsplan. 

3. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning av oppstart konseptfase. 

4. Styret ber administrerende direktør om å fremforhandle utkast til husleieavtale med 
Norsk medisinsk syklotronsenter AS når godkjenningen fra Helse Sør-Øst foreligger. 

 

Bakgrunn 

Om Norsk medisinsk Syklotronsenter AS 
Norsk medisinsk syklotronsenter AS er et offentlig eid aksjeselskap som er etablert for å 
produsere og utvikle kortlivede radioaktive farmasøytiske produkter (radiofarmaka) til 
bruk i PET (Positron EmmisjonsTomografi)-skanninger. Syklotronsenteret utfører ikke PET-
skanning selv, men leverer radiofarmaka til PET-klinikker i Norge.  
 
Senteret eies av Oslo universitetssykehus HF (70 prosent), Akershus universitetssykehus HF 
(10 prosent) og Universitetet i Oslo (20 prosent). Produksjonslokalene er ved Rikshospitalet 
i Oslo, og senteret disponerer kontorlokaler i Oslo Cancer Cluster Innovation Park på 
Montebello. 
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Norsk medisinsk Syklotronsenter AS selger de radioaktive bestanddelene til GE Healthcare, 
som benytter disse i produksjon av radiofarmaka. Sykehusinnkjøp HF gjennomfører 
anskaffelse av radiofarmaka på vegne av helseforetakene, og inngår kontrakt med aktuelle 
leverandører. Norsk medisinsk Syklotronsenter AS leverer noe volum direkte til Oslo 
universitetssykehus HF.   
Om syklotron, PET radiofarmaka (tracere) og PET-skanning 
En syklotron produserer PET radiofarmaka (tracere) som brukes ved PET-skanning knyttet 
til diagnostikk, pasientbehandling, forskning og medikamentutvikling. Tracere kan grovt 
inndeles i kortlivede og ikke-kortlivede radiofarmaka. Kortlivede radiofarmaka kan ha en 
halveringstid på to, ti og 20 minutter, noe som gir behov for rask transport etter produksjon 
og nærhet til klinisk drift.  
 
PET-skanning brukes i dag oftest til å påvise kreftsykdom, foreta stadieinndeling av kreft og 
til å undersøke virkningene av kreftbehandlingen på kreftvevet. Mens andre bildemetoder 
som røntgen, CT og MR kun viser bilder av "utseendet" til en kreftsvulst, kan PET vise om 
svulsten er aktiv eller inaktiv. Slik kunnskap kan være avgjørende for den videre 
behandlingen av en pasient. Undersøkelsen kan også brukes til å finne kilden til en 
kreftsykdom med spredning, skille mellom godartet og ondartet svulst. PET-bilder av 
hjernen kan brukes til å utrede pasienter med hukommelsesforstyrrelser av ukjent årsak, 
som mistenkes for å ha en hjernesvulst, som har epilepsi (krampeanfall) som ikke bedres 
med medisiner og som kan være kandidater for kirurgi. Videre kan PET-bilder av hjertet 
brukes til å fastslå blodstrømmen til hjertemuskelen og kan bidra i vurderingen av 
koronarsykdom (angina pectoris og hjerteinfarkt). 
 

Prosjektutløsende forhold 

Det er økende bruk av PET-skanning innen nye områder – diagnostikk innen kardiologi og 
nevrologi, og terapeutisk behandling innen kreft (pakkeforløp). I tillegg forventes økt bruk i 
forskning og medikamentutvikling. I vår region får stadig flere helseforetak egne PET-
skannere, eller har tilbud via mobile løsninger.  
 
Oslo universitetssykehus HF har i dag tre PET-CT skannere. Disse forsynes i all hovedsak 
med radiofarmaka produsert med radionuklider av Norsk medisinsk Syklotronsenter AS.  
Norsk medisinsk syklotronsenter AS har beregnet at det vil være behov for en ny syklotron 
fra 2023 som følge av økt etterspørsel.  

 
I tillegg framhever Oslo universitetssykehus HF andre fordeler med en økning fra én til to 
syklotroner: 

1. Redusert sårbarhet ved regelmessig vedlikehold og uforutsette hendelser. Dette har 
økende betydning med større og mer utbredt bruk av PET 

2. Et bredere tilbud av tracere som gir et bedre tilbud innenfor diagnostikk og terapi, 
samt bedre mulighet for forskning på tracere 

3. Mer effektiv produksjon og raskere transport fra laboratoriet til PET-skanner 
 
En ny syklotron vil bidra til at de normative fristene foreslått for kreftutredning og -
behandling kan nås, gi økt mulighet for diagnostisk bruk innen kardiologi og nevrologi, og gi 
et bedre grunnlag til å drive forskning og medikamentutvikling.  
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Oslo universitetssykehus HF har i samarbeid med Norsk medisinsk Syklotronsenter AS 
gjennomført en mulighetsstudie hvor konklusjonen var at det er mulig å utvide anlegget på 
Rikshospitalet med en ny syklotron i umiddelbar nærhet til eksisterende. Oslo 
universitetssykehus HF anfører at forholdene også på Nye Rikshospitalet ligger godt til rette 
for å utvide radiofarmaka-repertoaret der tyngdepunktet innen klinisk avansert 
sykehusdrift og tilhørende kliniske forskningsaktiviteter vil bli lokalisert i fremtidens Oslo 
universitetssykehus. Videre at når hovedtyngden av de store fagmiljøene skal samles på Nye 
Rikshospitalet, er det avgjørende at nærhet mellom syklotroner med 
radiosynteselaboratorier og PET-virksomheten med de sentrale kliniske miljøene blir 
videreført. 
 
I Helse Sør-Øst RHFs rapport Regionale føringer for utbredelse av PET 2019-2024 
underbygges veksten i bruk av PET-undersøkelser: Helseforetak i Helse Sør-Øst kan starte 
med mobil PET-CT i påvente av et stasjonært tilbud. Det anbefales en gradvis 
utbygning/økning av PET-CT tilbudet, med målsetting om at alle helseforetak med egen 
onkologisk avdeling har eget PET-CT tilbud i fremtiden. 
 
Helse Sør-Øst RHF vurderer at Oslo universitetssykehus HF vil ha det største 
pasientgrunnlaget og behovet for avanserte og kortlivede radionuklider. Videre at 
kapasitetsutvidelsen vil bidra til at regionen dekker den økende etterspørselen de neste 
årene. I tillegg kan en eventuell merproduksjon tilbys til andre regioner, bidra til mer 
forskning og utvidet bruk av PET innen flere fagområder og behandlinger. Det forventes 
også at PET-MR vil anskaffes og tas i bruk i regionen i løpet av få år. 
 

Vurdering av alternativer 

Med henvisning til Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) forutsetter Helse 
Sør-Øst RHF at nullalternativet utredes som et selvstendig alternativ. Oslo 
universitetssykehus HF skal derfor som et eget alternativ i konseptfasen utrede muligheten 
for dekning av økt behov gjennom eksterne innkjøp. 
 
Oslo universitetssykehus HF har skissert to tilnærminger til eierskap av arealer:  

1. Oslo universitetssykehus HF fører opp bygget (finansierer og eier) og leier ut bygget 
til Norsk medisinsk Syklotronsenter AS 

2. Norsk medisinsk Syklotronsenter AS fører opp bygget (eier) og benytter lokalene i 
egen virksomhet 

 
Oslo universitetssykehus HF vurderer alternativ 1 som mest hensiktsmessig da det gir bedre 
organisering og koordinering mot øvrig byggeprosjekter på Rikshospitalet. Samlet tidsbruk 
for bygging inklusive test- og valideringsperiode er anslått til omtrent to år. 
 
Helseforetakets anbefalte løsning innebærer behov for et areal på 1 090 kvadratmeter, 
hvorav 915 kvadratmeter utgjør et nybygg påkoblet bygg D6/D7 på Rikshospitalet. Om lag 
60 prosent av det planlagte arealet gjelder syklotron, laboratorium, pakkerom og teknisk 
rom, og har et kostnadsanslag på 86 millioner kroner. Resterende areal er nye kontorer og 
møterom, garderober, lager og microlab, med et kostnadsanslag på 37 millioner kroner.  
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Helse Sør-Øst RHF anfører at Oslo universitetssykehus HF må påse at eventuelle endringer i 
planlagt utforming av arealer i konseptfasen koordineres med det pågående forprosjektet 
for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Dette for å sikre at arealene som ligger til grunn for 
konseptutredningen ikke er i konflikt med arealene som planlegges for Nye Rikshospitalet. 
 
Det er nylig avsluttet tilsvarende prosjekter ved andre universitetssykehus, og Oslo 
universitetssykehus HF må se hen til disse når de jobber videre med alternativene som 
er utredet i mulighetsstudien. Arealbehov utover det som brukes direkte i produksjon skal 
underbygges i konseptfasen.  
 

Økonomi 

Kostnaden for den bygningsmessige utvidelsen på Rikshospitalet er estimert til 123 
millioner kroner inklusiv 25 prosent usikkerhetspåslag. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at 
Oslo universitetssykehus HF jobber videre med å redusere usikkerheten i kostnadsanslaget i 
konseptfasen. Norsk medisinsk Syklotronsenter AS skal i tillegg finansiere utstyrskostnader 
estimert til om lag 60 millioner.  
 
Kapitalkostnadene som følge av byggeinvesteringen forutsettes fra Oslo universitetssykehus 
HF sin side dekket gjennom en kostnadsdekkende husleie fra Norsk medisinsk 
Syklotronsenter AS med 35 års nedbetalingstid. Helseforetaket ønsker å starte forhandling 
med leietaker for å utarbeide utkast til leieavtale basert på prinsippene som følger av 
helseforetakets styresak. 
 
Oslo universitetssykehus HF forutsetter regional finansiering gjennom trekk på egen 
basisfordring. Prosjektet ligger ikke inne i helseforetakets økonomiske langtidsplan 2022-
2025, og har dermed ikke tidligere blitt vurdert av Helse Sør-Øst RHF for eventuell regional 
prioritering. Endelig finansiering besluttes av administrerende direktør i forbindelse med 
eventuell godkjennelse av konseptfase og oppstart forprosjekt. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør støtter Oslo universitetssykehus HF sin vurdering av behovet for 
utvidet areal for syklotronsenteret, og at det er hensiktsmessig med plassering i umiddelbar 
nærhet til eksisterende lokaler på Rikshospitalet. Helse Sør-Øst RHF støtter Oslo 
universitetssykehus HF i vurderingen om at eierskapet for utvidelsen og dermed samlet 
areal bør tilligge Oslo universitetssykehus HF.  
 
Med henvisning til Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) anbefaler 
administrerende direktør at styret presiserer at et nullalternativ skal utredes som et 
selvstendig alternativ i konseptfasen. Administrerende direktør tilrår videre at Oslo 
universitetssykehus HF ser hen til erfaringer fra nylige tilsvarende prosjekter ved andre 
universitetssykehus i landet når de jobber videre med alternativene utredet i 
mulighetsstudien.  
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Med bakgrunn i bygningstiltakets noe begrensede størrelse foreslås at styret gir fullmakt til 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF til å beslutte framtidige faseoverganger og 
eventuell igangsettelse av prosjektet. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av konseptutredning for 
prosjektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Brev fra Oslo universitetssykehus HF datert 2. juli 2021 
2. Sak 50/2021 Arealer til utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet, behandlet i Oslo 

universitetssykehus HF styremøte 25. juni 2021  
3. Protokoll fra styremøtet 25. juni 2021 i Oslo universitetssykehus HF 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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