
 

  

Utredning av etablering av 

et PET tilbud i HMR ved 

Ålesund sykehus 

En delrapport i utviklingsplan for Helse 

Møre og Romsdal 2019-2022 



2 
 

Innhold 
Forkortelser / ordforklaringer ............................................................................................................. 4 

Konklusjon ............................................................................................................................................... 5 

1. Bakgrunn og historikk .......................................................................................................................... 6 

1.1 Introduksjon ...................................................................................................................................... 6 

1.2 Historikk ............................................................................................................................................. 6 

1.3 Mandat og organisering .................................................................................................................... 6 

1.3.1 Mandat ................................................................................................................................... 7 

Samansetting av arbeidsgruppa ...................................................................................................... 7 

1.3.2 Avgrensning ............................................................................................................................ 7 

1.3.3 Interessenter .......................................................................................................................... 8 

1.3.4 Medvirkning og aktiviteter ..................................................................................................... 8 

2. Nåsituasjonen .................................................................................................................................. 8 

2.2 Situasjonen ellers i Norge ........................................................................................................ 10 

2.3 Overordnede strategier og føringer ........................................................................................ 10 

3. Utviklingstrekk og fremskriving ......................................................................................................... 10 

3.1 Estimat av dagens og fremtidig behov for PET-CT-undersøkelser innenfor onkologien ............ 10 

3.1.1 ØNH-cancer .......................................................................................................................... 11 

3.1.2 Oesophaguscancer ............................................................................................................... 11 

3.1.3 Ventrikkelcancer ................................................................................................................... 11 

3.1.4 Tynntarmscancer .................................................................................................................. 11 

3.1.5 Colorectalcancer ................................................................................................................... 12 

3.1.5 Analcancer ............................................................................................................................ 12 

3.1.6 Pancreascancer ..................................................................................................................... 12 

3.1.7 Maligne melanomer ............................................................................................................. 13 

3.1.8 Mammacancer ...................................................................................................................... 13 

3.1.9 Gynekologisk cancer ............................................................................................................. 13 

3.1.10 Nyrecancer og blærecancer ............................................................................................... 13 

3.1.11 Testiscancer ........................................................................................................................ 14 

3.1.12 Prostatacancer .................................................................................................................... 14 

3.1.13 Maligne lymfomer .............................................................................................................. 14 

3.1.14 Myelomatose ...................................................................................................................... 14 

3.1.15 Nevroendokrine tumores ................................................................................................... 15 

3.1.16 Lunge cancer ....................................................................................................................... 15 



3 
 

3.1.17 Ukjent primærfokus (CUP= Cancer unknown primary) ...................................................... 15 

3.2 Stråleterapi .................................................................................................................................. 15 

3.3 Estimat av dagens og fremtidig behov for PET-CT-undersøkelser innenfor indremedisin og 

revmatologi ....................................................................................................................................... 17 

3.3.1 Kardiologi .............................................................................................................................. 17 

3.3.2 Gastroenterologi .................................................................................................................. 17 

3.3.3 Slag/geriatri .......................................................................................................................... 18 

3.3.4 Revmatologi .......................................................................................................................... 18 

3.3.5 Nevrologi .............................................................................................................................. 19 

4. Analyse og veivalg ......................................................................................................................... 19 

5 Arealbehov for PET-CT og nukleærmedisin ........................................................................................ 20 

Plassering ........................................................................................................................................... 20 

5.1 Arealbruk ved andre PET ............................................................................................................. 21 

5.2 Forslag til areal i Ålesund............................................................................................................. 25 

5.3 Kompetanse ................................................................................................................................. 26 

Personell behov ............................................................................................................................. 27 

5.4 Anbefaling.................................................................................................................................... 27 

6 Økonomi ............................................................................................................................................. 27 

 

  



4 
 

 

Forkortelser / ordforklaringer 
CT Computer tomografi. Veletablert metode for snittfotografering av alle 

kroppsdeler med bruk av røntgenstråler og intravenøs kontrast. Rask 
undersøkelse og høy oppløsning. 

Gammakamera / SPECT Detektor som fanger opp gammastråling etter at radioaktiv isotop er 
injisert i en pasient. Dersom bildeopptaket skjer fra flere forskjellige 
vinkler, kan det rekonstrueres snittbilder som viser mer nøyaktig hvor i 
kroppen isotopopptaket er lokalisert. Kalles da ‘single photon emission 
computed tomography’ = SPECT. 

HMR Helse Møre og Romsdal  

Hotlab Eget laboratorium for klargjøring av radioaktive isotoper som skal 
injiseres i pasient. 

Insidens Mål for sykdomshyppighet. Uttrykkes vanligvis som antall nye tilfeller per 
år per antall personer i befolkningen (for eksempel per  100 000). 

MTU Medisinsk teknisk utstyr 

KMR Klinikk for medisin og rehabilitering 

MR Magnetisk resonans. Veletablert metode for snittfotografering av 
(nærmest) alle kroppsdeler med bruk av radiobølger og sterkt magnetfelt. 
Ingen bruk av ioniserende stråling. Opptakstid er betydelig lenger enn ved 
CT og oppløsningen ikke like god. Metoden skiller ulike vevstyper bedre 
enn CT. 
 

Nukleærmedisin Fellesbetegnelse for undersøkelesemetoder der man benytter 
gammakamera for å fange opp stråling fra radioaktive isotoper som er 
injisert i pasient. 

OUS Oslo Universitetssykehus 

PET Positron emisjons tomografi. Metode for bildedannelse basert på 
injeksjon av radioaktiv isotop som ‘nedbrytes’ til positroner. Disse sender 
ut 2 fotoner i nøyaktig motsatt retning og kan fanges opp av et 
gammakamera. Er mer sensitiv og gir betydelig mer nøyaktig lokalisering 
av punktet i kroppen som strålingen sendes ut fra sammenlignet med 
gammakamera / SPECT. Kombineres i dag alltid med CT eller MR. 

PET-CT Apparatur for bildedannelse som består av gammakamera og 
konvensjonell CT. I en og samme prosedyre utføres det CT undersøkelse 
med høy kvalitet og PET. Bildene kan fusjoneres i etterkant. Metoden 
kombinerer følsomhet for å fange opp stråling som samler seg i unormalt 
vev med nøyaktig anatomisk lokalisering av det syke området.  
 

SPECT-CT Kombinasjon av SPECT og konvensjonell CT (vanligvis CT med lav 
oppløsning). 

SUS Stavanger Universitetetssjukehus 

Tracer Et radioaktivt stoff (vanligste som brukes er fluor-18) som er bundet til et 
bestemt transportmolekyl (ligand). Liganden velges etter hvilke 
reseptorer (og dermed organer) i kroppen man ønsker å undersøke. 

UNN Universitetssykehuset Nord-Norge 

ØNH Øre nese hals 
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Konklusjon 
Ut ifra beregninger (avsnitt 3), er et nøkternt estimat av behovet for PET-CT i Møre og Romsdal ca. 

500-600 undersøkelser årlig. Det er god grunn for å anta at behovet vil øke. Tilbudet vil også være 

aktuelt for en del pasienter tilhørende nordre del av Sogn og Fjordane. Ved etablering av PET-CT ved 

Universitetssykehuset i Linköping, økte antall undersøkelser med i underkant av 20 % årlig. Tar man 

utgangspunkt i det som er europeisk gjennomsnitt, tilsier Møre og Romsdals innbyggertall behov for i 

første omgang 1 PET-CT-maskin. Med fortsatt befolkningsvekst i Møre og Romsdal og økning i 

omfang av undersøkelser opp mot dansk nivå, vil behovet på sikt være 2 PET-CT maskiner. 

Færre pasienter i Møre og Romsdal får tilbud om PET-CT undersøkelse sammenlignet med 

befolkningen i Trøndelagsfylkene.  Nærhet og tilgjengelighet er avgjørende for denne sårbare 

pasientgruppen.  Etablering av PET-CT tilbud i Møre og Romsdal er viktig for et likeverdig helsetilbud i 

regionen. 

Utredning og kontroll av kreftsykdom er så langt det viktigste bruksområdet for PET-CT. Det forskes 

intenst på utvidelse av indikasjonsområdene. Dette gjelder både innenfor onkologien og i andre fag. 

Epidemiologiske beregninger innenfor kreftfeltet tilsier også økende behov siden større andel eldre 

pasienter medfører flere pasienter med kreftdiagnose. Hvis bruken av PET-CT etableres innenfor 

eksempelvis demensdiagnostikken, vil behovet øke formidabelt. 

Møre og Romsdal har egen kreftavdeling med poliklinikker ved alle 4 sykehusene, men med 

hovedlokasjon i Ålesund der det også er sengepost og stråleterapiavdeling. Det er vedtatt at den 

nukleærmedisinske virksomheten i fylket skal samles i Ålesund, med behov for to SPECT-CTer. 

Samlokalisering av nukleærmedisin og PET-CT vil gi fordeler for pasientlogistikk og 

personellutnyttelse. Studie1 fra Danmark viser at økt tilgjengelighet av PET-CT medførte at 36 % av 

pasienter med mistanke om kreft fikk endret diagnose, stadium av sykdom eller behandlingsstrategi 

etter å ha fått utført PET-CT undersøkelse.  

Det anbefales oppbygging av PET-CT-tilbud i Møre og Romsdal lokalisert i nye arealer i tilknytning 

til radiologisk seksjon ved Ålesund sjukehus, sammen med nukleærmedisin. Oppstarttidspunkt vil 

avhenge av når det igangsettes bygging av ny hovedinngang. Ut fra behovsperspektiv bør oppstart 

av PET-CT tilbud være etablert senest 2020. Rekruttering av nøkkelpersonell må startes 

umiddelbart. 

  

                                                           
1
 Eur Radiol 2011;21:1277-1285 
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1. Bakgrunn og historikk  

1.1 Introduksjon 
PET-CT/MR er en metode i sterk vekst innen kreftdiagnostikk, og indikasjon for PET øker også innen 
andre fagområder. PET inngår nå som rutineundersøkelse i deler av flere kreftpakkeforløp. I Norge er 
det underdekning av PET-tilbudet, og prognosene tilsier økning i tallet på kreftpasienter.  Det er god 
grunn til å regne med at det på et tidspunkt blir nødvendig å tilby PET-skanning i Møre og Romsdal. 
Det primære siktemålet med en slik etablering vil være å redusere pasientreiser og ventetider i 
kreftforløpene og å øke omfanget av pasienter som får dette diagnostiske tilbudet slik at diagnostikk 
og behandling blir optimalisert. 
 

PET-CT er en diagnostisk metode som kombinerer bruk av nukleærmedisinsk teknikk og radiologisk 
avbildning. Ved positron emisjonstomografi (PET) injiseres et radioaktivt stoff i blodet til en pasient 
bundet til et bestemt stoff som for eksempel tas opp i kreftceller mer enn i normalt vev. Det 
radioaktive stoffet sender ut fotonstråling i to motsatte retninger. Når disse fanges opp av en hver 
sin detektor, kan detektorene ved hjelp av svært høyoppløst tidsmåling beregne nøyaktig hvilket 
punkt mellom dem strålingen ble utsendt fra. Ved å kombinere denne bildeinformasjonen, som angir 
biologisk aktivitet på cellenivå, med konvensjonell computer tomografi (CT), som angir kroppens 
anatomiske oppbygning, kan man muliggjøre fremstillinger av syke områder som ellers ikke er synlig. 
De radioaktive stoffene som benyttes har kort levetid (halveringstid) og må produseres like før de 
skal benyttes. Transport av slike stoff til brukersted er en utfordring. I forhold til Ålesund er kun egen 
flytransport aktuelt. 
 
SPECT-CT, som HMR i dag benytter ved nukleærmedisin, står for single photon emission computed 
tomography. Dette er en enklere og rimeligere form for avbildning, men som dessverre har langt 
dårligere kontrast og oppløsning enn PET-CT. 
 

1.2 Historikk 
Den første PET-skanneren ble bygd i 1975 og ble benyttet til å gjøre funksjonell avbildning av 
hjernen. For å koble dette sammen med anatomisk informasjon, og muliggjøre 
attenuasjonskorreksjon for forbedret bildekvalitet, ble det jobbet med å kombinere PET og CT 
skanner utover 90-tallet. Den første PET-CT prototypen ble lansert i 1998. Fordelene med denne 
kombinasjonen ble så stor, at utover 2000-tallet erstattet PET-CT PET som modalitet. 
 
Første PET-CT ble tatt i bruk i Norge i 2005 – som siste land i Vest-Europa. I dag har alle 
universitetssykehusene etablert PET-CT, og flere av de tidligere sentralsykehusene har enten 
etablert, eller planlegger å etablere PET-CT. Syklotronanlegg for produksjon av tracere er etablert i 
Oslo og Bergen, og under utbygging i Trondheim og Tromsø. 
 

 

1.3 Mandat og organisering 
Som et ledd i utviklingsplanarbeidet i HMR, har styringsgruppen/ledergruppen vedtatt at det skal 
gjøres et utredningsarbeid for å avklare faglige, driftsmessige og økonomiske forutsetninger for en 
eventuell slik etablering i tidsperspektiv frem til 2022. Klinikksjef for KMR er eier av 
utredningsprosjektet. 
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1.3.1 Mandat 

 
Utrede faglig, driftsmessig, og økonomisk grunnlag for etablering av PET CT/MR tilbud ved HMR, 
Ålesund sjukehus, og herunder: 

 Faglig grunnlag: volum pasienter/diagnoser/pakkeforløp, ev framtidige effekter på kortere 
behandlingssekvenser når man tidligere kan se effekt av behandling mm 

 Teknologiske løsninger for drift 

 Modeller for praktisk drift 

 Kompetansebehov 

 Alternative plasseringer. Dersom nybygg er et alternativ, så skal det gjøres en vurdering av 
om samlokalisering med nukleærmedisinsk seksjon er aktuelt 

 Økonomiske konsekvenser inklusive driftsøkonomi og investeringsbehov (inkludert 
ombygging/nybygg) 

 Samarbeid med St. Olavs hospital, forskingssamarbeid etc 

 Andre momenter arbeidsgruppen finner det tjenlig å vektlegge 

Samansetting av arbeidsgruppa 

 Inge Lode, Avdeling for radiologi Ålesund og Volda. Leder av arbeidsgruppa 

 Kaj Robert Åsen, Avdeling for radiologi Ålesund og Volda  

 Oluf Herlofsen, Kreftavdelinga 

 Christoffer Lervåg, Kreftavdelinga 

 Per Erik Tødenes, Kreftavdelinga 

 Jenni-Mari Dimmen, strålevernskoordinator HMR. Sekretær for arbeidet 

 Øyvind Yksnøy, Medisinsk avdeling, Ålesund 

 Peter Inge Østrem, Avdeling for teknologi og utvikling 

 Odd Inge Bjørnsen, Seksjon for eigedomsforvalting og utbygging 
 

Controller Magne Rødstøl har assistert arbeidsgruppa når det gjelder beregning av kostnader knyttet 

til etablering og drift av PET-CT. 

 
1.3.2 Avgrensning 

Arbeidsgruppen konstaterer at PET-MR per i dag kun brukes til forskning eller som tillegg til PET-CT. 

Det anses derfor ikke nødvendig å utrede behovet for PET-MR i HMR da dette etter all sannsynlighet 

ikke vil få noen større plass i klinisk virksomhet i nær fremtid. 

For et geografisk isolert PET-senter, slik som vil være tilfelle for en etablering i HMR, vil etablering av 

syklotron kunne være et diskusjonstema. Dette er imidlertid i seg selv en omfattende problemstilling, 

som vi mener det ikke har vært naturlig å ta med i denne omgang. Vi har derfor basert oss på 

innflygning av tracer fra et etablert syklotronsenter, slik som praksis har vært ved alle andre PET-

etableringer i Norge utenfor Oslo. 

Vi har også valgt å se vekk fra PET-buss som alternativ for PET-tilbud i HMR. Dette på bakgrunn av at 

vi mener at Møre og Romsdal har stort nok befolkningsgrunnlag for et permanent PET-tilbud. 

Etablering av en midlertidig løsning (PET-buss) for å erstatte en annen midlertidig løsning (at 

pasienter sendes til Trondheim/Oslo for avbildning), vil bare være til hinder for målsetningen om å 

etablere et permanent tilbud i HMR. 
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1.3.3 Interessenter 

Prosjektets interessenter er de personer og grupper som blir påvirket av, eller selv kan påvirke 

prosjektet.  Prosjektet har både interne interessenter og eksterne interessenter. 

En kan egentlig si at prosjektet har interesse for hele befolkningen i Møre og Romsdal fordi det vil 

være med på øke kvaliteten på diagnostisk utredning for pasienter/ pasientgrupper som er gjengitt i 

kapittel 3. 

Prosjektet kan også ha eksterne interessenter utenfor Møre og Romsdal uten at vi i dette arbeidet 

gjør noen analyse av dem. 

Vi ønsker å legge opp til en transparent prosess der alle interessenter blir informert om arbeidet og 

har mulighet til å påvirke arbeidet. Prosjektet er derfor nevnt i foreløpig utviklingsplan. 

Det er spesielt i del to av prosjektet, selve realiseringen av prosjektet at vi ser for oss at vi skal 

invitere inn interessenter i prosjektet. 

 

1.3.4 Medvirkning og aktiviteter 

Dette prosjektet kan på mange måter deles inn i to hoveddeler. Den første fasen der en utreder 

plassering, bygg, MTU, økonomi, kompetanse, personell og behov og den andre delen er selve 

realiseringen av prosjektet. 

På grunn av korte tidsfrister på del en har vi ikke involvert eksterne interessenter i prosjektmøtene. 

27.10.17 informerte vi alle bruker- og interesseorganisasjoner under Kreftforeningen Midt Norge, 

brukergruppen for klinikk og rehabilitering og brukergruppen for Helse Møre og Romsdal HF om 

prosjektet og vårt mandat, og ba om tilbakemelding fra dem innen 17.11.17. 30.10.17 informerte vi 

alle tilsette på røntgenavdelingene i Ålesund og Volda og ba om tilbakemelding innen 17.11.17.  

Alle innspill ble notert og diskutert i prosjektgruppen. Dersom en går for realisering av prosjektet, er 

det naturlig å invitere og danne en referansegruppe der interessenter kan komme med innspill i 

prosjektet. 

Etablering av PET-CT ved Ålesund sjukehus vil være et tilbud til hele befolkningen i Møre og Romsdal. 

Siden mandatet har vært å utrede etablering av PET-CT tilbud ved Ålesund sjukehus, har vi i denne 

fasen ikke involvert fagmiljøene ved de andre sykehusene.  

 

2. Nåsituasjonen  
Statistikk fra RIS (radiologisk informasjonssystem) viser hvor mange pasienter som er undersøkt med 

PET-CT (ikke PET-MR) ved St. Olavs i 2016 og til og med august 2017. Undersøkelsesantallet for 2017 

er ekstrapolert til et helt år basert på de første 8 mnd. 
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Det er tydelig økning i antall fra 2016 til 2017. Klart færrest fra Møre og Romsdal målt i forhold til 

folketallet i fylket: 77 % i forhold til antallet i Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag har størst forbruk 

113/110 % av Sør-Trøndelag (2016/2017). 

 

Figuren over viser antall PET-CT undersøkelser per 1000 innbyggere i HMN. Tallene over kolonnene er 

antall utførte undersøkelser i 2016 og 2017. For 2017 er årsvolum ekstrapolert ut fra antall 

undersøkelser utført i tidsrommet jan-aug. 

Statistikken viser også at 19 % (2016) av pasientene fra vårt fylke får undersøkelsen utført som 

inneliggende pasient, men tilsvarende antall for de to nordlige fylkene er 14 % og 9 % (2016), samlet 

13 % (2017). 

 

Figuren viser andel pasienter som undersøkes som inneliggende ved St. Olavs hospital sortert etter 

bostedsfylke. 
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Oppsummert får færre pasienter i Møre og Romsdal gjennomført PET-CT, og forholdsvis flere må 

innlegges i forbindelse med undersøkelsen.  

2.2 Situasjonen ellers i Norge 

Det er i dag etablert PET-CT tilbud ved universitetssykehusene Ullevål, Radiumhospitalet og 

Rikshospitalet (Oslo), UNN (Tromsø), St. Olavs hospital (Trondheim), Haukeland (Bergen) og SUS 

(Stavanger). I Oslo tilbyr også Aleris PET-CT.  

Mange av sykehusene som ble benevnt sentralsykehus før Helseforetaksloven (2001) ble vedtatt, har 

allerede etablert tilbud om PET-CT: 

 Sykehuset Østfold har egen PET-CT. 

 Ambulant PET-CT (buss) benyttes i Vestfold. 

 Ambulant PET-CT (buss) benyttes i Helse Innlandet: Lillehammer og Elverum. 

 Ambulant PET-CT (buss) er under planlegging i Vestre Viken HF, Drammen og Sørlandet 

sykehus HF, med forventet oppstart i 2018. 

 Stasjonær PET-CT bussløsning som har vært benyttet ved UNN, er planlagt flyttet til Bodø når 

nybygg ved UNN blir ferdigstilt. 

 AHUS har ikke etablert eget PET-CT tilbud, men har på grunn av nærhet til Oslo god tilgang 

på PET-CT undersøkelser. 

 Tidligere sentralsykehus som fortsatt mangler PET-CT tilbud: Førde, Levanger og Ålesund. 

 

2.3 Overordnede strategier og føringer  

Det er et overordnet mål i HMN at befolkningen skal få et likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted. 

Ålesund sjukehus skal være nr 2 sjukehus i regionen etter St. Olavs hospital og ha flere 

spesialfunksjoner enn de øvrige sykehusene i regionen.  

Praksis viser at andelen av pasienter som får gjennomført PET-CT undersøkelse er lavere i Møre og 

Romsdal sammenlignet med Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har oppfatning av at tettheten av 

PET-CT maskiner i Norge vil i nær fremtid nærme seg gjennomsnittlig Vest-Europa nivå. 

3. Utviklingstrekk og fremskriving  

3.1 Estimat av dagens og fremtidig behov for PET-CT-undersøkelser 

innenfor onkologien  
Møre og Romsdal har en befolkning på 266 173 personer, som utgjør like i overkant av 5 % av den 

norske befolkning. Insidenstallene nedenfor er basert på tallmateriale fra Kreftregisteret for 2015. 

Totalt antall nye krefttilfeller i Møre og Romsdal i 2015 var 1691 fordelt på 714 tilfeller hos kvinner 

og 977 hos menn. Et estimat av dagens behov er basert på et anslag ut ifra nasjonale retningslinjer 

for de ulike kreftsykdommene samt insidenstall. Slike estimater vil nødvendigvis bli noe usikre, og i 

enda større grad estimatene for et fremtidig behov. Generelt gjelder at bruken av PET-CT er raskt 

økende innenfor diagnostikk og også oppfølging av ulike typer kreft. En systematisk økt anvendelse i 

oppfølging av ulike krefttyper vil øke behovet betydelig. Ved flere kreftsykdommer har studier vist at 

undersøkelsen har høyere spesifisitet og sensitivitet enn CT og MR.  
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3.1.1 ØNH-cancer 

Dagens situasjon 

I Møre og Romsdal 61 nye tilfeller av ØNH-cancer. Det er ingen gode tilgjengelige tall på hvor mange 

av disse som vil ha behov for PET-CT-diagnostikk. Ifølge BestPractice juli 2016, har en gruppe ved OUS 

basert på norske tall og vurdert opp mot den danske hode-/hals-kreftgruppen (DAHANCA), estimert 

behovet til ca. 350 undersøkelser i Norge pr. år. Tilsv.5 % av befolkningen tilhørende Møre og 

Romsdal, blir dette 17-18 undersøkelser i året. Undersøkelsen er mest aktuell for stadium III og IV-

pasienter i primærdiagnostikken. Videre også aktuell ved responsevalueringer og residivkartlegging.  

Nå er ØNH-behandlingen pr. i dag regionalisert, men diagnostisk kartlegging kan man se for seg i 

økende grad blir overført til lokale spesialavdelinger.  Nå brukes PET-CT også i 

doseplanberegningene, men dette vil i overskuelig fremtidig fortsatt være en regionalisert oppgave.  

Fremtidig behov 

Vanskelig å definere, men et forsiktig anslag vil være 15-20 PET-CT undersøkelser pr. år.  

3.1.2 Oesophaguscancer 

Dagens situasjon 

13 nye tilfeller i HMR i 2015. Insidensen er økende. Nærmere 45 % er lokalisert, ca. 25 % regionale. 

Pr. i dag ingen rutinemessig plass i utredningen, verken med tanke på T-stadium eller regional N-

status, men har høyere sensitivitet for påvisning av fjernmetastaser. Pr. i dag ingen dokumentert 

nytte i responsevalueringen. I klinisk praksis er inntrykket imidlertid en økende bruk som preoperativ 

utredning hos pasienter som vurderes for kurativ kirurgi. Forsiktig anslag kanskje halvparten av 

pasientene med lokoregional sykdom, det vil si ca. 5 PET-CT pr. år. 

Fremtidig behov 

Det er nærliggende å tenke at PET-CT implenteres som preoperativ vurdering hos pasienter med 

lokoregional sykdom som vurderes for kirurgi. Anslag ca. 10 pr. år og kanskje også enkeltpasienter 

med mistenkt residiv. I tillegg ta høyde for insidensøkning. Anslag 15 pr.år. 

3.1.3 Ventrikkelcancer 

Dagens situasjon 

31 nye tilfeller i HMR i 2015, insidensen klart fallende. 60 % lokalavansert/regionalavansert. PET-CT 

har dårligere deteksjonsrate for levermetastaser og gir dårligere T-staging, men har høyere 

sensitivitet enn CT og MR for deteksjon av fjernmetastaser til lymfeknuter og skjelett. Metoden er 

også vurdert god for residivpåvisning. Foreløpig ingen rutinemessig plass i utredningen. 

Fremtidig behov 

Det er rimelig å se for seg økt bruk hos pasienter som skal vurderes for kirurgi. Med fallende insidens 

og aktualitet for 50-60 % av pasientene, men med aktualitet også i residivutredning, anslås metoden 

aktuell for ca. 15 pasienter pr. år. 

3.1.4 Tynntarmscancer 

Dagens situasjon 

7 nye tilfeller i HMR i 2015. Ca. 25-50 % er adenocarcinomer, resten utgjøres av nevroendokrine 

tumores, GIST, lymfom og noen få metastaser. PET-CT kan være egnet til utredning av 
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adenocarcinomer, både i forhold til T-stadium, N-stadium og påvisning av fjernmetastaser samt 

påvisning av tynntarmsmetastaser fra andre kreftsykdommer. På denne indikasjonen anslag 3-4 pr. 

år. 

Fremtidig behov 

Ingen stor gruppe og sannsynlig 3-4 pr. år. 

3.1.5 Colorectalcancer 

Dagens situasjon 

I 2015 248 nye tilfeller i HMR fordelt på 172 med coloncancer og 76 med rectumcancer. Det er pr. i 

dag ingen etablert indikasjon for PET-CT i primærutredningen av colorectalcancer. Modaliteten er 

imidlertid i bruk ved funn av potensielt resektable metastaser når det er avgjørende å avklare evt. 

tilstedeværelse av metastaser ikke avdekket med annen metodikk og også i residivdiagnostikk hvis 

andre metoder ikke har avklart. Anslag 5-10 pr. år. 

Fremtidig behov 

Pr. i dag ingen føringer for evt. fremtidige behov. Det er nærliggende å tenke utvidet bruk som 

preoperativ kartlegging av potensiell metastasekirurgi. Forutsatt fremtidig dokumentasjon er det 

også mulig modaliteten vil bli aktuell for kartlegging av N-status både ved colon-og rectumcancer og 

ved rectumcancer, samt kartlegging av fjernmetastaser og T-stadium. 35-40 % av pasientene som 

opereres for coloncancer har metastaser i de regionale krøslymfeknutene. Kartlegging med PET-CT vil 

kanskje kunne bidra i mer optimal kartlegging av disse.  15-20 % har metastaser til lever på 

diagnosetidspunkt, 5 % til lunger.  Muligens vil PET-CT være aktuell i primærdiagnostikken for 

anslagsvis 60-70 % av rectumcancerpasientene. Hvis man i tillegg også kalkulerer med pasienter som 

skal vurderes for metastasekirurgi, vil anslaget kanskje være opp mot 50-70 pr. år. Dette anslaget er 

imidlertid svært usikkert.  

3.1.5 Analcancer 

Dagens situasjon 

Tumortype med økende insidens. I 2015 4 nye tilfeller i HMR. PET-CT er i økende grad i bruk i 

primærutredningen med høy sensitivitet for deteksjon av regionale lymfeknutemetastaser, også for 

primærtumor og fjernmetastaser. Den er anbefalt ved T2-4-tumores og ved mistanke om lymfeknute 

metastaser, som ses hos opp mot 30 % av pasientene.  Fjernspredning er tilstede hos færre enn 10 % 

på diagnosetidspunkt. Det er således indikasjon for PET-CT hos de fleste. Estimat 4 pr. år. 

Fremtidig behov 

Med økt insidens, indikasjon hos de fleste pasienter inklusiv også ved residivmistanke, estimat 4-6 pr. 

år. 

3.1.6 Pancreascancer 

Dagens situasjon 

I 2015 42 nye tilfeller i Møre og Romsdal. Ca 20 % er resektable eller borderline resektable. PET-CT er 

ansett å kunne være nyttig spesielt i deteksjon av inoperabilitetskriterier hos pasienter som er 

vurdert som resektable eller potensielt resektable. Den kan også være nyttig i diagnostikk av 

mistenkte residiv. Hvorvidt den pr. i dag er egnet i differensialdiagnostikken mellom benigne og 

maligne lesjoner, er uavklart. Estimat 10 pr.år. 
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Fremtidig behov 

Estimatet over er sannsynlig gjeldende. 

3.1.7 Maligne melanomer 

Dagens situasjon 

I 2015 63 nye tilfeller i HMR. De fleste av disse er lokale lesjoner. 10-25 % har lymfeknutemetastaser 

på diagnosetidspunkt, og 25 % vil utvikle ila forløpet. Det er i nyere retningslinjer implementert bruk 

av PET-CT i oppfølgingen på høyrisikogruppene IIB+C og III i 3 år og deretter ved klinisk indikasjon. 

Residiv/metastaser kommer ofte sent. Det er også aktuelt å utrede med PET-CT i situasjoner hvor 

metastasekirurgi vurderes. Anslag 60 pr. år. 

Fremtidig behov 

Kraftig økende insidens av maligne melanomer og blant de kreftsykdommer som øker mest. Anslag 

80 pr. år. 

3.1.8 Mammacancer 

Dagens situasjon 

I HMR 165 nye tilfeller i 2015. Pr. i dag har PET-CT ingen etablert plass i utredning eller oppfølging.  

Fremtidig behov 

Ingen utviklingstrend pr. i dag i retning av økt bruk av PET-CT, men hvis dette på sikt blir en aktuell 

modalitet, er mammacancer en høyvolumgruppe samlet sett.  

3.1.9 Gynekologisk cancer 

Dagens situasjon 

Ut ifra tilgjengelig litteratur, synes PET-CT å være mest aktuell ved residivutredning av cervixcancer. I 

2015 16 nye tilfeller i HMR. Et forsiktig anslag er kanskje 4 pr. år. 

Fremtidig behov 

Vanskelig å estimere. Europeiske retningslinjer anmerker at PET-CT er aktuell i utredning av alle 

stadier og i residivutredning. Samme retningslinjer legger også føringer for bruk ved uavklart 

mistanke om residiv av ovarialcancer (21 nye tilfeller), tilsvarende også uteruscancer (34 nye tilfeller). 

Anslag 20 pr. år. 

3.1.10 Nyrecancer og blærecancer 

Dagens situasjon 

I 2015 47 nye tilfeller av nyrecancer i HMR, I henhold til nasjonale retningslinjer ingen bruk av PET-CT 

ved nyrecancer pr. i dag, men ifølge uroonkologer er modaliteten unntaksvis likevel i bruk ved 

kartlegging av uavklarte lesjoner.  Anslag 2 pr.år. Ved blærecancer/urotelialcancer (101 nye tilfeller) 

pr. i dag ingen etablert indikasjon for PET-CT. 

Fremtidig behov 

Ingen klare føringer for bruk ved nyrecancer. Ved blærecancer kan PET-CT bli aktuelt i forbindelse 

med stadieinndeling og kartlegging av residiv. Ca 70 % får residiv etter organkonserverende 

behandling. Estimat 15-20 pr. år. 
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3.1.11 Testiscancer 

Dagens situasjon 

18 nye tilfeller i HMR i 2015. Ingen etablert bruk av PET-CT. 

Fremtidig behov 

Man kan kanskje se for seg bruk i kartlegging av N-status og fjernmetastaser. Estimat 4 pr.år. 

3.1.12 Prostatacancer 

Dagens situasjon 

340 nye tilfeller i HMR i 2015. Klar insidens-økning over tid. PET-CT aktuell for kartlegging av 

biokjemiske residiv når ikke andre modaliteter har avklart. Estimat 10 pr. år. 

Fremtidig behov 

Europeiske retningslinjer anbefales PET-CT ved staging for lymfeknuter og skjelettmetastaser hos 

pasienter med intermediær eller høyrisikosykdom. Hvis norske retningslinjer nærmer seg europeiske 

og man i tillegg tar høyde for insidensøkningen, er sannsynligvis et forsiktig anslag 30 pr. år. 

3.1.13 Maligne lymfomer 

Dagens situasjon 

10 nye tilfeller av Hodgkins lymfom i HMR i 2015. Etter gjeldende retningslinjer aktuell for bruk både 

for stadieinndeling i primærdiagnostikken, som interimsresponsevaluering, ved mistanke om 

progresjon under behandlingen, residivmistanke med uavklart annen diagnostikk, evaluering ved 

behandlingsavslutning og ifølge utenlandske retningslinjer også for planlegging av strålebehandling. 

Anslag ut ifra at ca. ¾ av pasientene ikke har fjernmetastaser på diagnosetidspunkt er ca. 20 pr. år. 

Pr. i dag er Hodgkin-behandlingen i stor grad regionalisert, og noe av PET-CT-diagnostikken vil 

ventelig fortsatt bli utført ved St. Olavs hospital. 72 nye tilfeller av Non-Hodgkin lymfom i HMR i 

2015. Ca. 40 % er indolente lymfomer. Av disse er i underkant av 1/3 stadium I og II aktuelle for 

potensielt kurativ strålebehandling. PET-CT er aktuelt for kartlegging av sykdomsutbredelse hvis det 

kan være aktuelt med potensielt kurativ lokal strålebehandling og kan være aktuelt ved 

residivutredning. Anslag 8 pr. år. Ved aggressive lymfomer er 35-40 % stadium I og II. PET-CT aktuelt 

ved stadieinndeling av aggressive lymfomer, ved restforandringer etter fullført kjemoterapi, mistanke 

om progresjon under pågående behandling og residivmistanke hvor ikke annen utredning har avklart 

eller nøyaktiv utbredelse har betydning for valg av videre behandling. Anslag 15 pr. år. 

Fremtidig behov 

Trenden i bruk av PET-CT ved maligne lymfomer tilsier at det i fremtiden vil få enda større 

utbredelse. Insidensen av lymfomer er økende. Anslag 70 pr. år. 

3.1.14 Myelomatose 

Dagens situasjon 

21 nye pasienter i HMR i 2015. Pr. i dag ingen bruk. 

Fremtidig behov 

Ingen utviklingstrekk i retning bruk av modaliteten.  
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3.1.15 Nevroendokrine tumores 

Dagens situasjon 

Det anvendes fortrinnsvis flerfase CT og MR i oppfølgingen av disse pasientene i dag. PET-CT er 

likevel ansett som den foretrukne modalitet hvis man har tilgang på somatostatinreceptorspesifikk-

PET med Gallium-eller Cu-DOTATATE-tracer. Frem til nå nylig har pasienter blitt henvist til 

utenlandske sentra for gjennomføring av slik undersøkelse, men tilbudet er nylig etablert ved 

Haukeland Universitetssykehus 

Fremtidig behov 

Det er nærliggende å tenke at spesifikk tracer i overskuelig fremtid kun vil være tilgjengelig ved et 

svært begrenset antall norske sentra og neppe aktuelt å etablere her.  

3.1.16 Lunge cancer 

Dagens situasjon 

I 2016 hadde vi 80 pasienter i pakkeforløp for lungecancer. Rundt 30 pasienter ble sendt til PET-CT 
ved St. Olavs hospital. 

Fremtidig behov 

I 2015 var det 3035 personer som fikk lungekreft i Norge. Vi tror tallet flater ut, men frem til nå har vi 
hatt en formidabel økning for eksempel om man ser det i et 10 års perspektiv. I tillegg lever 
lungekreftpasientene lenger, og nye behandlingsmetoder krever tettere monitorering og oppfølging. 
Ser man hva som blir gjort i andre land, blir PET-CT i økende grad også brukt i oppfølging, særlig der 
man gir dyr behandling og man er usikker på effekt, eller når man skal planlegge re-biopsering av 
en cancer som progredierer. Det vil være sannsynlig at tallet på PET-CT relatert til lungecancer vil 
kunne doble seg sammenlignet med i dag på få år. 

3.1.17 Ukjent primærfokus (CUP= Cancer unknown primary) 

Dagens situasjon 

Andelen nye krefttilfeller med ukjent utgangspunkt er ca. 2,5 %. For Møre og Romsdal tilsvarer dette 

ca. 40 tilfeller pr. år. PET-CT først og fremst aktuelt ved funn av plateepitelcarcinom i 

lymfeknutemetastase på halsen med ukjent utgangspunkt og ved funn av metastaser hvor 

lokal/regional behandling (kirurgi eller strålebehandling) er aktuelt. Anslag 4 pr. år.  

Fremtidig behov 

Fallende tendens av denne gruppen. Uendret anslag.  

Samlet vurdert og med de forbehold som er anført, er et estimat av dagens behov for PET-CT-

undersøkelser innen onkologi ca. 170 undersøkelser pr. år, fremtidig behov i størrelsesorden 335-370 

undersøkelser. Fremtidsbehovet er estimert på meget nøkterne beregninger, og det er god grunn til 

å anta at tallet vil ligge enda høyere. 

3.2 Stråleterapi 
Strålebehandling planlegges generelt på bakgrunn av CT-bilder. De siste årene har det blitt mer og 

mer vanlig å samregistrere CT-bilder opp mot andre modaliteter, f.eks MR, for å gi mer nøyaktighet i 

definisjonen av målvolumene. For noen diagnoser, f.eks lunge og hode/hals, brukes også PET-CT 

rutinemessig som verktøy for å sikre riktig målvolumsdefinisjon for kurativ behandling. Det er flere 

aspekter som gjør PET-CT til et spesielt spennende verktøy innen stråleterapi. 
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I mange situasjoner har man ikke fullgod informasjon om omfanget av kreftsykdommen. Spredning til 

lymfeknuter og fjernmetastaser kan være vanskelig eller umulig å avklare i mange tilfeller ved 

konvensjonell avbildningsteknologi. I disse tilfellene vil PET-CT kunne gi en slik avklaring gjennom 

avbildning av kreftcellenes metabolisme. Dette bidrar til at man i noen tilfeller kan unngå å 

unødvendig strålebehandle såkalte risikoområder for spredning, og dermed spare pasientene for 

unødvendige bivirkninger av strålebehandling som de ikke har nytte av. I motsatt fall kan man unngå 

å utelate områder med spredning som har behov for strålebehandling, og dermed øke effekten av 

strålebehandlingen. Det siste tilfellet (såkalt «upstaging») er det vanligste. 

I tillegg til dette finnes det flere potensielle anvendelser av PET-CT innen stråleterapi, slik som: 

 Doseeskalering 

o Flere kliniske studier, bl.a. den danske NARLARL2 studien, undersøker effekten av å 

eskalere stråledosen til den delen av tumorvolumet som gir utslag på PET-avbildning. 

Det er forventet at dette vil kunne gi bedre terapeutisk ratio (bedre tumorkontroll 

uten tilhørende økning i bivirkninger). 

 Prediksjon av behandlingsrespons 

o Det er utviklet en rekke tracere for å identifisere oksygenfattige områder i svulster. 

Slike områder er generelt forbundet med dårlig respons for stråleterapi. Slik PET 

avbildning i forkant av behandling kan være et verktøy for å forutse i hvilken grad 

pasienten forventes å respondere på standardbehandling, og om det for eksempel vil 

være aktuelt med tilpasset behandling. 

 Respons av strålebehandling 

o For å kartlegge endringer i målvolumets fysiologi kan det være aktuelt å gjøre en 

eller flere PET-avbildninger underveis i behandlingen. Dette kan benyttes for å gjøre 

såkalt adaptiv strålebehandling, og er kanskje mest aktuelt i situasjoner hvor man i 

utgangspunktet har gjort doseeskalering basert på PET-avbildning. 

 Oppfølging av behandling 

o PET-CT er et utmerket verktøy for å detektere metastaser eller residiv på et tidlig 

stadium, og avdekke dette før pasienten får kliniske symptomer. Dette kan 

tilrettelegge for mer skånsom rebehandling i situasjoner hvor primærbehandlingen 

ikke var vellykket. 

Ettersom bruken av PET-CT blir mer omfattende, er det opplagt at verdien av å ha et slikt diagnostisk 

tilbud nær pasientene øker. I den nevnte NARLAL2 studien skal det for hver pasient gjøres opptil 6 

PET-undersøkelser: 2 PET scan før behandling, 2 scan under behandling, og 2 scan i etterkant av 

behandling. Det sier seg selv at det i praksis er vanskelig for mange av våre pasienter å være med på 

et slikt behandlingsopplegg, når hver PET-undersøkelse innebærer en dagsreise til et 

universitetssykehus. Konsekvensen er at vi i praksis ikke klarer å henge med i front av moderne 

behandlingstilbud. 

For å sikre at et PET-CT tilbud vil ha størst mulig nytteverdi for stråleterapiseksjonen, vil følgende 

faktorer være viktige: 

 Fysisk nærhet til stråleterapiseksjonen 

o Når vi samregistrerer bilder på tvers av ulike modaliteter, er det viktig at bildene er 

mest mulig sammenlignbare, dvs at pasientens anatomi er mest mulig lik på de to 
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avbildningstidspunktene. For å sikre at egenskaper som for eksempel blærefylling er 

mest mulig lik, bør en PET-skanner være plassert i rimelig nærhet til kreftavdelingens 

lokaler ved Ålesund sykehus. 

 Flat bordtopp og kompatibilitet for fikseringsutstyr 

o Mens det innen diagnostikk er vanlig med kurvede bordtopper for komfortens skyld, 

blir det i stråleterapi benyttet flate bordtopper. For å sikre best mulig 

reproduserbarhet i pasientens leie, vil det være viktig at man anskaffer en flat 

bordtopp som er kompatibel med fikseringsutstyret som brukes for 

stråleterapipasientene. 

 Romlasere 

o Nøyaktig opplegging av pasienten, og reproduserbarhet av dette pasientleiet, er 

essensielt i stråleterapi. Dette sikres ved hjelp av lasere montert på vegg og i tak, 

som pasienten stilles inn etter. 

 Geometrisk informasjon i PET-CT bildene 

o For å kunne samregistrere PET-CT bilder med CT bilder fra stråleterapiseksjonen (og 

eventuelt MR bilder), er det viktig at det er tilstrekkelig geometrisk informasjon i 

bildedataene (typisk eksportert via DICOM format) for å muliggjøre dette. 

 4D-opptaksmulighet 

o For avbildning av lungekreft, hvor pustebevegelser er en velkjent årsak til redusert 

avbildningspresisjon, vil muligheter for 4D-opptak være en viktig egenskap. 

 

3.3 Estimat av dagens og fremtidig behov for PET-CT-undersøkelser 

innenfor indremedisin og revmatologi  

3.3.1 Kardiologi 

Dagens situasjon 

Per i dag blir ikke PET-CT brukt i kardiologien i vår region 

Fremtidig behov 

PET-CT brukes i mye større grad internasjonalt i kardiologi enn i Norge. PET-tettheten i  
andre land er så stor at man ved større sentre har anledning til å bruke PET-CT som ledd i koronar-
iskemiutredning. PET-CT i Ålesund vil ikke gi stor nok PET-tetthet i landet til at dette kan tas i bruk i 
Norge, men økt PET-CT kapasitet vil bane veien for bedret diagnostikk for denne store 
pasientgruppen. En annen pasientgruppe som umiddelbart vil ha stor nytte av PET-CT: 
Endokardittmistanke. Det vil dreie seg om 1-5 pasienter årlig hvor PET-CT kan være en sentral del av 
utredningen. Ofte kan det være komplekse sykdomsbilder og å unngå reise til universitetssykehus vil 
være god hjelp i utredningsdelen for pasientgruppen. 

3.3.2 Gastroenterologi 

Dagens situasjon 

Det blir i liten grad brukt i dag fordi pasientene som har lidelser der det er aktuelt, i stor grad følges 

opp ved St. Olavs hospital. Det dreier seg da om pasienter med m.a. carcinoid tumor eller GIST. 
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Fremtidig behov 

Dersom man bl.a. skal følge opp GIST-pasientene i Ålesund vil man teoretisk kunne få 0-5 pasienter i 

året.  

3.3.3 Slag/geriatri 

Dagens situasjon 

PET-CT er per i dag ikke etablert metode i utredning av demens, men blir utført på utvalgte pasienter. 

Fremtidig behov 

Ved forespørsel til PET-senteret ved St. Olavs hospital ang. demensutredning, har svaret vært at man 

kanskje i løpet av denne høsten kan komme i gang der. Antallet vil nok bli økende fordi man har 

brukt SPECT (hjerneperfusjonsscintigrafi) hos en del pasienter. Disse undersøkelsene vil nok dreies til 

PET-CT framover. I tillegg kommer PET-CT inn som ledd i utredning av tvilstilfellene og hos unge med 

demens/spørsmål om demens. Om en slik kostbar utredning kan fullt ut forsvares så lenge det ikke 

finnes bremsende behandling er en reell diskusjon, men om studiene som pågår nå på 

rekombinante antistoff faktisk viser klinisk effekt, vil behovet eksplodere. Det vil da plutselig bli 

viktig å knipe pasienter i preklinisk fase (familiær opphopning) og/eller i tidlig klinisk fase, og da vil 

påvisning av betaamyloid/taupatologi bli vesentlig. Til det trengs per i dag PET-CT, sammen med 

spinalpunksjon. Man vil da også kunne få behov for å bruke PET-CT i oppfølging av behandling (se 

etter normalisering av tidligere funn, fjerning av amyloid etc). I et slikt scenario vil bruken av PET-CT 

øke formidabelt.   

3.3.4 Revmatologi 

Dagens situasjon 

Revmatologene bruker PET-CT i økende grad – først og fremst i diagnostikk/differensialdiagnostikk og 

oppfølging ved storkarsvaskulitter. De har ikke hatt anledning til å bestille dette i vår region så langt 

og har måttet klare seg med UL og CT angio. Der man har hatt behov for PET-CT har man henvist til 

OUS for vurdering. Et anslag per i dag er at mindre enn 10 pasienter får utført PET-CT i løpet av et år 

ved OUS på bakgrunn av en slik utredning, altså først og fremst til primærdiagnostikk, og at mellom 1 

og 2 per år har tatt PET-CT i forbindelse med oppfølging. 

Fremtidig behov 

PET-CT blir særlig brukt til diagnostikk av vaskulitter i revmatologi. OUS bruker det i stor grad ved 

utredning av denne tilstanden og det gjør de også i mange andre land (bl.a England og Italia). Det kan 

være for å se om det bekrefter en vaskulittmistanke (særlig ved uspesifikke symptomer), for å se 

utbredelse av vaskulittforandringer og for å se hvor det egner seg å biopsiere. For vår region ville det 

særlig være aktuelt ved mistanke om storkarsvaskulitt hos anslagsvis minst 20-30 i året. Ved 

multiorgansarkoidose og ved IgG4-relatert sykdom er det også aktuelt å bruke PET-CT, men dette er 

sjeldne sykdommer, under 5 i året totalt sett.  

PET-CT brukes i økende grad til oppfølging av storkarsvaskulitter for å vurdere behandlingsrespons. I 

Norge gjøres det foreløpig i mindre grad. Vanskelig å forutse hvordan vi vil gjøre dette i framtiden, 

men sikkert ikke mer enn 10-20 pasienter i året de første årene. 

Revmatologien vil dermed raskt kunne nærme seg 50 pasienter på ett år allerede på relativt kort sikt. 
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3.3.5 Nevrologi 

Dagens situasjon 

Det blir i liten grad brukt PET-CT til å undersøke Parkinsonpasienter i dag. Hovedsakelig fordi 

pasientene følges opp med DaTSCAN-basalgangliescintigrafi ved nukleærmedisin. 

Fremtidig behov 

Det kan også være aktuelt for andre nevrologiske problemstillinger med tanke på paramaligne 

tilstander ved nevropati. 

 

4. Analyse og veivalg 
I Europa bedømmes behovet for PET-CT å være en maskin pr. 300 000 innbyggere. I USA, Canada, 

Japan og Danmark har utbyggingen vært mer omfattende med 1 maskin pr. 150 000 innbyggere.  

Helse Midt er en region med store avstander. Helseregionen har ca. 720 000 innbyggere. I henhold til 

europeisk mål, er det på kort sikt behov for 2-3 PET-CT maskiner i regionen. På lengre sikt, med 

dekning opp mot dansk nivå, kan behovet være opp mot 5 maskiner i regionen. Så langt har regionen 

PET-CT tilbud kun ved St. Olavs hospital. Det vil alltid kunne være gjenstand for diskusjon hvorvidt 

utvidelse av et tilbud mest hensiktsmessig skal skje gjennom desentralisering eller videre utbygging 

ved et senter hvor tilbudet allerede er etablert.  

Møre og Romsdal er et fylke med store avstander og kommunikasjonsmessige utfordringer.  

Nærhet til og tilgjengelighet av behandlingstilbud eller diagnostisk tilbud vil i mange sammenhenger 

påvirke bruken. Praksis viser at andelen av pasienter som får gjennomført PET-CT undersøkelse er 

lavere i Møre og Romsdal sammenlignet med Trøndelagsfylkene (se avsnitt 2 Nåsituasjonen). Lang 

reisevei vil for mange pasienter oppleves som belastende og genererer i tillegg kostnader til 

reising/transport.  

Analyse av danske tall av krefttilfeller, utredning og overlevelse for godt over 10 år siden, resulterte i 

politisk beslutning om betydelig økning av antall PET-CT maskiner i Danmark: 2007: 10 PET-CT, 2014 

33 PET-CT. I dag er det ca 1 PET-CT per 150.000 innbyggere i Danmark. Evaluering av den danske 

erfaringen ble publisert i 20112 der 3 års materiale fra i alt 3559 undersøkelser ble gjennomgått. 

Dette viste at antatte diagnose var korrekt i 53 % av tilfellene. Svulstens stadium og 

behandlingsplanen ble verifisert i henholdsvis 43 % og 28 %. Enda viktigere er nok at PET-CT 

undersøkelsen endret den antatte diagnosen i 14 % av tilfellene, stadium inndelingen i 22 % og 

behandlingsplanen i 28 %! Minst 1 av parameterne (diagnose, stadium, behandlingsplan) ble endret 

hos 36 % av pasientene. Når man vet at korrekt diagnose er avgjørende for vellykket behandling, er 

PET-CT uten tvil et viktig hjelpemiddel. PET-CT kan også veilede slik at man ikke utsetter pasienter for 

feilaktig behandling (som kan ha store bivirkninger ved kreftbehandling). 

                                                           
2 Eur Radiol 2011;21:1277-1285 
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Figuren viser prosentandel av pasienter i Danmark (Odense, 2006-2009) som fikk bekreftet eller 

endret antatt diagnose, stadium av kreftsykdom eller behandlingsplanen (3559 pasienter) etter utført 

PET-CT. 

Ut ifra beregninger i avsnitt 4, er et nøkternt estimat av behovet for PET-CT i Møre og Romsdal ca. 

500-600 undersøkelser årlig. Behovet antas imidlertid å være økende over tid. Det er også grunn til å 

anta at tilbudet kan være aktuelt for en del pasienter tilhørende nordre del av Sogn og Fjordane. Ved 

etablering av PET-CT ved Universitetssykehuset i Linköping, økte antall undersøkelser med i 

underkant av 20 % årlig.  

Kreftindikasjonene er så langt det viktigste bruksområdet for PET-CT. Det er god grunn for å tro at 

indikasjons-områdene vil utvides – både innenfor onkologien og i andre fag. Epidemiologiske 

beregninger viser at antall eldre i befolkningen vil øke – noe som også betyr økning av antall 

pasienter med kreftdiagnose. Hvis bruken av PET-CT etableres innenfor eksempelvis 

demensdiagnostikken, vil behovet øke formidabelt.  

Møre og Romsdal har egen kreftavdeling med poliklinikker ved alle 4 sykehusene, men med 

hovedlokasjon i Ålesund der det i tillegg er sengepost og stråleterapiavdeling. Det er videre vedtatt 

(Idefaserapporten til SNR) at den nukleærmedisinske virksomheten i fylket skal samles i Ålesund.  

Tar man utgangspunkt i det som er definert som europeisk mål, tilsier Møre og Romsdals 

innbyggertall behov for i første omgang 1 PET-CT-maskin.  Ut ifra de momenter som er skissert over, 

anbefales oppbygging av PET-CT-tilbud i Møre og Romsdal lokalisert til Ålesund sjukehus.  

 

5 Arealbehov for PET-CT og nukleærmedisin  

Plassering 
Mandatet påpeker at gruppen også skal vurdere eventuell samlokalisering med nukleærmedisin. Det 

er i dag ingen ledige arealer ved Ålesund sjukehus som er egnet for etablering av PET-CT med 

tilhørende støtterom. Både PET-CT og øvrig nukleærmedisinsk diagnostikk/behandling er avhengig av 

hot-lab for klargjøring av virkestoff. Maskinene betjenes av bioingeniør / radiograf. Samlokalisering 

av nukleærmedisin og radiologi er derfor sterkt ønskelig både ut fra fleksibel bruk av personell og 

intern transport av virkestoff. Arbeidsgruppen anser nybygg som eneste alternativ for å oppnå dette.  
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I forbindelse med planlagt etablering av ny hovedinngang mellom dagens poliklinikkinngang og 

apotekinngangen, er nybygg foreslått. Hvis 2.etasje av dette bygget knyttes sammen med dagens 

røntgenekspedisjon og Brystdiagnostisk senter (BDS), vil dette ekstra arealet på ca 600 m2 kunne 

romme felles ekspedisjon for både røntgen og nukleærmedisin/PET-CT. Dagens BDS bør flyttes ned til 

1. etasje i samme fløy som det nå er lokalisert, der det også er utvidelsesmulighet i lokalene som nå 

benyttes av revmatologisk poliklinikk og hudpoliklinikk. 

5.1 Arealbruk ved andre PET 
Vi har brukt informasjon og tegninger fra Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Østfold og Ålesund 

som grunnlag.  Men det skal bemerkes at Stavanger per dags dato ikke har flyttet nukleærmedisin til 

felles areal med PET-CT. 

PET senteret i Tromsø er et stort senter som inneholder flere funksjoner. Det er brukt tegninger fra 

etasje hvor PET-CT, PET-MR og nukleærmedisin er lokalisert. Men leder av senteret påpeker at en del 

kontor osv som tilhører ovenfornevnte er lokalisert i andre etasjer. 

Fra Trondheim har vi brukt både tegninger funnet på nettet og tegninger tilsendt fra sykehuset. 

Tegningene inneholder ikke nukleær areal. Trondheim har både nytt og gammel areal. I det nye er 

cyklotron mm, mens i det gamle er det PET-CT og PET-MR.  

Fra Ålesund er det brukt tegninger fra dagens lokaler ved nukleærmedisin. 

Sykehuset Østfold er på mange måter sammenlignbart med HMR (tilnærmet likt 

befolkningsgrunnlag). De har samlokalisert PET og nukleærmedisin, slik det blir forespeilet ønsket for 

Ålesund. Deres totale nettoareal for nukleærmedisin (korridorer ekskludert) er på ca 260 m^2. Det 

skal imidlertid bemerkes at de selv mener dette er noe trangt, og at de har kun én SPECT/CT maskin. 

Vi har per dags dato ikke fått tegninger fra Bergen. Men har tidligere fått opplyst at senteret er i 

overkant av 2000 m2 inkl cyklotron. 

PET-CTrom 

Rommet bør ha pasient- og brukervennlig areal. Siden det ofte kan være flere forskjellige profesjoner 

og flere personer involvert enn konvensjonell CT bør arealet være større en konvensjonell CT rom. 

Rommet må ha god plass for sengepasienter og plass for aktuelt utstyr. 

I Stavanger er PET-CT rommet 41,5 m2. PET-CT står litt på skrå i rommet. 

Tromsø har både PET-CT og PET-MR. PET-CT er 47,8 m2 og PET-MR rommet er 56,6 m2. PET-MR 

rommet har i tillegg et teknisk rom på 22,1 m2. 

I Trondheim er PET-CT rommet tegnet inn med 46 m2. PET-MR rommet er 43,7 m2 pluss teknisk rom 

på 19,7 m2. 

 

PET-CT operatørrom 

Rommet bør være brukervennlig. Siden det ofte kan være flere forskjellige profesjoner og flere 

personer involvert enn ved konvensjonell CT, bør arealet være større en konvensjonell CT 

operatørrom. 
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I Stavanger er PET-CT operatørrommet 17,2 m2 

I Tromsø har PET-CT og PET-MR felles operatørrom. Det er 30,5 m2 

I Trondheim er det to adskilte operatørrom på /og PET-MR. De er henholdsvis 21,7 m2 og 15,2 m2. 

Forberedelse/injeksjon/hvilerom 

For at pasientene skal ha rett metabolisme før PET-CT er det viktig at de kommer i god tid, blir 

forberedt til undersøkelse, får satt virkestoff og hvile før undersøkelse. De skal også i noen tilfeller 

vente etter undersøkelsen. Det er spesielle krav til dette rommet med tanke på lys mm. Rommene 

må ha plass til seng. 

Stavanger har syv rom. På tegningen er det spesifisert med seks injeksjon/hvilerom og ett 

forberedelsesrom. Sistnevnte er 14,1 m2, mens de syv hvilerommene er mellom 11,5 m2 og 12,8 m2. 

Tromsø har PET opptak rom. Det er et stort fellesrom med kun skillevegger mellom. Det er 59,8 m2. I 

tillegg har de et mindre PET opptak rom. Opplysning om m2 er skjult bak annen informasjon. Men 

basert på tegningene ser det ut som det er omtrent 15 m2. Til sammen rundt 75 m2. I tillegg har 

Tromsø PET opptrekk rom, produksjons rom, omkledning, skyllerom og lager i tilstøtende areal. De er 

henholdsvis; 7,4 m2, 4,8 m2, 9,2 m2 og 10,2 m2. Til sammen 31,6 m2. I tilstøtende areal ligger også 

dosimetri rom på 9,3 m2 og lager/PET på 5,5 m2. 

I tillegg til dette er det også et påkledningsrom, PET forberedelsesrom og venteplass etter scanning. 

Disse er henholdsvis; 5,2 m2, 8,2 m2 og 10 m2. Til sammen 23,4 m2. 

I Trondheim ser det ut på tegningene at det er 5 injeksjonsrom. De er henholdsvis; 6,5 m2, 6,6 m2, 2 

stk på 9,6 m2 der det ene er merket anestesi og ett stort rom på 39,8 m2. 

Hotlab 

I Stavanger er hotlab 18,8 m2 

I Tromsø er hotlab 25,7 m2 

Dagens hotlab i Ålesund er 8,2 m2. I forkant/tilknytning til hotlabben er det et sluserom på 4,7 m2 og 

et varemottak på 6,8 m2. Til sammen 19,7 m2. 

I Trondheim ser det ut som det er tegnet inn en liten hotlab i tilknytning til PET-CT og PET-MR. Kan 

ikke se m2, men basert på de andre rommene ser det ut som det er om lag 6 m2. I tillegg er der sluse 

på om lag 2 m2 og lager/lab på om lag 10 m2. 

Forberedelse hotlab 

I Stavanger er forberedelse hotlab 15,2 m2. 

I Ålesund er forrommet i tilknytning til hotlab 9,6 m2.  

Trondheim, se info ovenfor. 

I tilknytning til hotlab 

I Stavanger, varemottak/ lager og sluse, henholdsvis 7,5 m2 og 9,3 m2. 



23 
 

I Tromsø, radioaktivt avfall, utpak/lager radioaktivt, sluse hotlab og cellemerkning på henholdsvis; 3 

m2 (litt vanskelig å se på tegning), 18 m2, 8,6 m2 og 10,9 m2. 

Rundt hotlab er der diverse rom. To kontorer på henholdsvis 8,3 m2 og 10,8 m2. 

Et lager på 11,9 m2. 

Trondheim, se info ovenfor. 

Gammakamerarom 

Stavanger har per dags dato ikke flyttet nukleærmedisin til nytt lokale. Skal gjøres på et senere 

tidspunkt. 

Men det er tegnet inn to undersøkelsesrom på henholdsvis 35,6 m2 og 43,9 m2. 

Tromsø. Har to gammakamerarom på henholdsvis 49,9 m2 og 50,1 m2. 

Manøverrom gammakamera 

Tromsø har felles manøverrom for de to gammakameraene. Det er 30,1 m2 

Operatørrommet i Stavanger er tegnet inn som felles til de to maskinene og er 42,6 m2 

Omkledningsrom i tilknytning til gammakamera 

I Tromsø er det til sammen fire omkledningsrom. De er 3,5 m2 til 3,6 m2 

I Stavanger ser du ut som det er tegnet inn kun ett omkledningsrom på 2,3 m2 

Sluse til gammakamerarom 

I Tromsø er det bygget sluse for blant annet senger inn til det ene gammakamerarommet. Det er til 

sammen 12,4 m2. 

Injeksjonsrom til gammakamera 

I Tromsø er det to injeksjonsrom på henholdsvis 9,5 m2 og 8,4 m2. 

Rom i tilknytning til gammakamerarom/hotlab 

I Tromsø er det venteplass, anestesirom, belastning hjerte, på henholdsvis; 10,4 m2, 10,5 m2 og 11 

m2 

I Stavanger er det tegnet inn en mengde rom i tilknytning til gammakamerarommene. 

To granskningsrom der det ene ser ut som det også kan benyttes til møterom på henholdsvis 17,3 m2 

og 20,6 m2. 

Tre kontorer på henholdsvis, 6,3 m2, 7 m2 og 7,8 m2. 

To lager på henholdsvis 6,8 m2 og 7,7 m2. 

Ett beh/ultralyd rom på 13,3 m2. 

En korridor på 35,7 m2. 



24 
 

Toalett 

For pasienter: 

Pasientene må ha egne WC på grunn av radioaktivitet. For eksempel ett ordinært WC og ett handikap 

WC.  

Stavanger har ett av hvert i indre sone. Handikap WC er 5,5 m2 og det ordinære WC er 3,4 m2 

I tillegg ett av hvert ved ytre ventesone som er henholdsvis 5,8 m2 og 3,9 m2. 

Tromsø har også to WC i PET arealet. Ett handikap WC på 5 m2 og ett ordinært WC på 2,1 m2. I 

tillegg har Tromsø to ordinære WC og ett handikap WC i tilknytning til den ytre ventesonen. De er 

henholdsvis 2,3 m2, 2,9 m2 og 5,8 m2. 

I Trondheim er det tegnet inn handikapp WC i ventesonen. Kan ikke se m2, men vil tro det er om lag 

7 m2. I ventesonen for PET-MR er det ett handikap WC, tilsynelatende om lag 6 m2. 

For personale: 

I Stavanger ett av hvert. Handikap WC er 5,8 m2 og ordinært WC er 3,6 m2.  

Trondheim. Kan ikke se WC for personalet. Må være lokalisert et annet sted. 

Indre ventesone 

Det bør etableres en intern ventesone. Med det menes en ventesone som er adskilt fra ventesonen 

ved ekspedisjon.  

I Stavanger er den interne ventesonen 7.7 m2. 

PET-MR har en indre ventesone / forrom MR på 18,8 m2. 

Ytre ventesone 

Første ventesone ved ekspedisjon. 

I Stavanger er denne delt i tre «soner». Først korridor på 13,5 m2. Deretter ventesone på 43,6 m2 før 

det går over i korridor (inn til PET/ CT areal) som er 38,1 m2. Til sammen 95,2 m2. 

Tromsø et stort venterom på 46,6 m2. I tilknytning til det er der et vindfang som er 16,1 m2. Dette er 

både for nukleær og PET. 

I Trondheim er der tegnet inn en ventesone som er 51 m2. I tilknytning til dette er der en garderobe 

på 11 m2. 

Ekspedisjon 

For mottak av pasienter. Skrivestue og arbeidssted for merkantil personale. 

I Stavanger er det en ekspedisjon som er 12,7 m2. I tillegg er det kopi rom på 6,7 m2 og to PC rom / 

arbeidsrom bak ekspedisjon på henholdsvis 12,8 m2 og 17,1 m2. 

I Tromsø er ekspedisjonen til gammakameraene og PET delt inn i ytre og indre del som er henholdsvis 

9,8 m2 og 11,9 m2. 
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Ekspedisjonen i Trondheim er på 15,2 m2. I tillegg er der lager på 6,5 m2. 

Korridor 

Det bør være en sluse mellom første ventesone (ved ekspedisjon) og indre ventesone. Gang inn mot 

denne sonen bør være bred nok for sengetransport. I gangen eller tilknytning til gang bør det være 

plass til å parkere senger. 

I Stavanger er den indre gangen 77,7 m2 og den ytre gangen er 62,8 m2. Til sammen 140,5 m2. 

I Tromsø er indre korridor for PET-CT og PET-MR til sammen 87,7 m2. 

I Stavanger, indre korridor for ansatte (mellom pauserom og PET-CT areal) er 16,3 m2. Og mellom 

ventesone og pauserom 14,2 m2. 

Trondheim: Mellom granskningen og PET-CT / PET-MR er der et areal som er tegnet inn med korridor 

som er 51 m2.  

Skyllerom 

I Stavanger er det ett felles skyllerom på 12 m2. 

Skrivestuer 

Det må være skrivestuer både for radiolog og nukleær lege. PET-CT beskrives ofte av radiolog og 

nukleær lege samtidig. Denne skrivestuen bør ha areal for minst to personer. 

I Stavanger er det en skrivestue som er 7,8 m2. 

I Tromsø er det et stort kontorlandskap som er merket med «kontor leger» som sannsynligvis er 

skrivestue for leger. Det ser ut som der er åtte arbeidsplasser. Dette er 80,9 m2. 

Skrivestuen/granskningen i Trondheim er 39,3 m2 pluss et toalett på 5 m2. 

 

5.2 Forslag til areal i Ålesund 
I forslaget er det lagt opp til plass for en PET-CT med tilknyttet areal og to gammakamera med 

tilknyttet areal. En hotlab med tilknyttet areal. 

I forslaget er det lagt opp til direkte inngang til både PET-CT og gammakamera fra indre gang. Både 

for polikliniske pasienter og pasienter som ligger i seng. 

Forslaget må sees på som et tidlig forslag for grunnlagsberegning av totalt areal.  
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5.3 Kompetanse 
Det er per i dag ingen som kan tolke nukleærmedisinske undersøkelser i Møre og Romsdal. 

Undersøkelsene som utføres i Ålesund og Molde tolkes av spesialister ved St. Olavs hospital. 

Rekruttering av lege som er spesialist i nukleærmedisin er svært utfordrende. Det er få 

utdanningsplasser for LIS, og utdanningen varer i 5 år for nyutdannet lege. Lege som allerede er 

spesialist i radiologi, trenger minst 3 år ekstra utdanning for å oppnå dobbel spesialitet. For å 

motivere aktuelle kandidater med lokal forankring til å ta slik utdannelse, må det foreligge konkrete 

planer om etablering av PET-CT. Det anbefales at HMR etablerer stipendordning som kan stimulere 

aktuell LIS til å starte slik utdanning snarest mulig. 
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Personell behov 

Basert på bemanning fra andre sykehus som driver PET-CT / øvrig nukleærmedisinsk diagnostikk, 

anslås følgende personellbehov: 

Yrkesgruppe Antall stillinger 

Radiograf/bioingeniør 5 

Fysiker 1 

Ingeniør 0,3 

Radiolog 1 

Nukleærmedisiner 2 

LIS 1 

Merkantil 1 

 

Rekruttering av nøkkelpersonell må starte så tidlig at de kan bidra i planlegging og oppbygging av et 

PET-CT tilbud. 

5.4 Anbefaling 
I bygningsmessig utviklingsplan er det skissert nybygg i forbindelse med ny hovedinngang til Ålesund 

sjukehus mellom dagens poliklinikkinngang og inngangen til apoteket i nordvestlige del av 

hovedbygget. Andre etasje i nybygget er beregnet til ca 600 m2 – noe som er knapt i forhold til å 

samle både PET-CT og øvrige nukleærmedisinske undersøkelser i samme areal. Arealet som i dag 

brukes til Brystdiagnostisk senter (BDS) vil delvis måtte inngå i det arealet som må avsettes til PET-CT 

og øvrige nukleærmedisinske undersøkelser. Det forutsettes derfor at Brystdiagnostisk senter flyttes 

ut av dagens areal til første etasje i samme fløy der det også er mulighet for utvidelse av denne 

virksomheten. Totalt sett vil dette gi god samling av all radiologisk aktivitet med felles ekspedisjon for 

PET-CT/nukleærmedisin og øvrige radiologiske modaliteter. 

6 Økonomi 
Økonomiberegning knyttet til fremtidig etablering av PET-CT i Helse Møre og Romsdal er en 

forholdsvis kompleks sak. Etableringen vil kreve betydelige investeringer i både bygg og MTU, men 

krever også oppbygging og drift av en – også i sykehussammenheng - svært kompetanseintensiv 

virksomhet. Den teknologiske utviklingen innenfor feltet bidrar også som en kompliserende faktor i 

forhold til hvor presis en økonomisk beregning kan være på nåværende tidspunkt. 

En har likevel forsøkt å tallfeste de ulike kostnads- og inntektselementene som en i dag mener vil 

inngå og følge av etablering av en slik drift. En har videre forsøkt å gjøre denne beregningen 

skalerbar i forhold til de ulike pasientvolumnivåer en kan forvente i en etablering og normaldrift av 

PET-CT. Den økonomiske effekten av etablering ønskes synliggjort både som totalkostnad, men også 

som direkte kostnad per pasient. 

En har i utgangspunktet tatt tak i kjente behov og tilhørende kostnad (prisnivå) som har inngått i 

lignende etableringer og driftsmodeller ved andre sykehus i Norge. Alle beregninger er gjort i 2017-

kroner, og en har ikke direkte beregnet eventuelle forventninger om redusert kostnad for eksempel 

på MTU eller radiofarmaka. Det er heller ikke tatt høyde for forventninger om for eksempel økning i 

undersøkelsesrefusjon. 
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Beregning:  

De økonomiske beregningene er gjort med basis i ulike produksjonsvolumer. En har etablert en 

forventet årsproduksjon basert på hvor mange dager per uke en har aktiv drift. Volumene per dag er 

basert på erfaringstall fra lignende produksjonsmiljø og estimerer 7 pasienter per dag og ca 300 

pasienter per år per produksjonsdag.  

Bemannings- og kompetansekostnad er beregnet fra estimert behov for kompetanse og kapasitet 

ved de ulike nivåene i produksjon. Ved laveste nivå har en skissert et minimumsbehov av bemanning. 

Bemanningsbehovet justeres deretter ved økt produksjon. Annen lønnskostnad er en 

sjablongberegning per hode tilknyttet virksomheten.  

Radiofarmaka- og tilhørende transportkostnad er basert på erfaringstall fra etableringer med lik 

driftsmodell.  

Andre driftskostnader, herunder rekvisita og annet volumsensitivt utstyr, er en grov estimering 

basert på erfaringer fra egen drift. Vedlikeholdskostnad av MTU er basert på erfaringstall.   

Kapitalkostnad knyttet til MTU er gitt som estimert anskaffelseskostnad av PET-CT m/tilbehør 

avskrevet over 10 år. Leasing er her ikke vurdert. Andel av nybygg antas her avskrevet over 40 år. 

Andre kostnader er et estimat på øvrige driftskostnader ikke spesifisert over.  

Driftsinntekter vil p.t. kun være knyttet til HELFO-refusjon og egenandel for polikliniske pasienter. 

Refusjonssatser er basert på dagens nivå.  

En vil også, som følge av etablering, se reduserte kostnader knyttet til frafall av PET-diagnostikk ved 

andre sykehus (pasientreisekostnad, etc.) og reduksjon av kostnad ved fjernbeskrivning av 

nukleærmedisinske undersøkelser.  

En har derimot ikke tatt hensyn til – selv om det kan være vesentlig – eventuelle 

kostnadsreduksjoner som kan følge av forbedret diagnostikk.  
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Tabell: Total netto kostnad og nettokostnad per pasient fordelt per kostnad- og inntektsgruppe.  

 

 

Figur: Relativ kostnadssammensetning per produksjonsnivå per pasient.  

Produksjonsdager 1 2 3 4 5 6 7

Volum 301 602 903 1204 1505 1806 2107

Andel poliklinisk 85 % 85 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Antall stillinger 5,10 5,30 6,50 8,70 10,10 11,60 11,60

Bemanning 4 830 000     5 100 000      6 270 000    8 790 000     9 915 000     11 040 000   11 040 000    

Annen personellkostn. 248 250         260 000         319 250       437 250         500 375         566 000         566 000         

Radiofarmaka 2 150 000     4 300 000      6 450 000    8 600 000     10 750 000   12 900 000   15 050 000    

Transport radiofarmaka 2 150 000     4 300 000      6 450 000    8 600 000     10 750 000   12 900 000   15 050 000    

Annen rekvisita 150 500         240 800         361 200       361 200         451 500         541 800         632 100         

Andre kostn. 100 000         100 000         100 000       100 000         100 000         100 000         100 000         

Avskrivning MTU 3 000 000     3 000 000      3 000 000    3 000 000     3 000 000     3 000 000      3 000 000      

Vedlikeholdskostn mtu inkl mva 900 000         900 000         900 000       900 000         900 000         900 000         900 000         

Avskrivning bygg 1 275 000     1 275 000      1 275 000    1 275 000     1 275 000     1 275 000      1 275 000      

Inntekt HELFO -1 151 837    -2 303 673    -3 658 775  -4 878 367    -6 097 959    -7 317 551    -8 537 143    

Redusert transport (GP) -978 250       -1 956 500    -2 934 750  -3 913 000    -4 891 250    -5 869 500    -6 847 750    

Redusert beskrivingskostn NM -2 300 000    -2 300 000    -2 300 000  -2 300 000    -2 300 000    -2 299 999    -2 299 998    

Total nettokostnad 10 373 663   12 915 627   16 231 925 20 972 083   24 352 666   27 735 750   29 928 209    

Netto kostnad per pasient 34 464           21 455           17 976         17 419           16 181           15 358           14 204            
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Innslagstidspunkt og progresjon i etablering: 

Tidfesting av etablering er behandlet som ukjent. En har i stedet definert en serie driftsår, fra år 0 til 

år X, hvor driftsår 0 angir en pre-oppstart eller pukkelkostnad. Deretter har en ordinært driftsår 1, 2, 

3, osv. For hvert driftsår er det videre angitt et forventet produksjonsnivå – målt i antall driftsdager 

per uke, 43 uker per år.  

 


