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Kjøp av PET-scan tjeneste inkl. leie av utstyr 

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

 

Hensikten med saken: 

SiV har kjøpt PET-scan tjenester inkl. leie av utstyr med serviceavtale over flere år. Det 

har nå kommet en ny type utstyr som øker pasientsikkerheten og kvaliteten på 

behandlingen.  Anskaffelse av tjenesten inkl. leie av ny type utstyr med serviceavtale 

krever inngåelse av en langsiktig avtale.  Det innebærer at verdien av hele anskaffelsen 

mest sannsynlig overstiger grensen som krever en administrativ godkjennelse av Helse 

Sør-Øs. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret støtter anskaffelse av en langsiktig avtale om kjøp av PET-scan tjenester inkl. leie 

av utstyr med serviceavtale, og ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst om 

godkjenning for inngåelse av en slik avtale. 

 

 

 

 

Tønsberg, 16. februar 2023 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

 

SiV har over flere år kjøpt PET-scan tjeneste i form av en komplett enhet som er plassert 

utenfor sykehuset.  De første årene i form av en buss som ble flyttet mellom flere 

sykehus. Etter hvert ble det etablert en «fastmontert» container.  Denne tjenesten har 

økt PET-scan kapasiteten i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde, og også gjort at pasienter 

har fått kortere ventetid og har kunnet få dette tilbudet i Tønsberg i stedet for å reise til 

Oslo. 

 

Leverandøravtalen inkluderer fagkompetanse som SiV ved oppstarten ikke var i besittelse 

av, og gjorde at tjenesten kunne komme raskt i gang. En slik avtale har også gitt en 

fleksibilitet i forhold til bruken av utstyret. Etter hvert som det ble mulig å inkludere flere 

pasientgrupper, noe som førte til økt aktivitet, inkluderte avtalen også økt bruk av denne 

fagkompetansen.  I denne perioden har også SiV økt kompetansen hos egne ansatte noe 

som nå gjør SiV i stand til å håndtere prosessen med egen kompetanse og står dermed 

friere i en anskaffelsesprosess. 

 

Det kommer nå en «ny generasjon» PET-scan som gir bedre pasientsikkerhet og kvalitet 

for pasientene.  Den øker også kapasiteten per dag.  SiV ønsker å gå over til denne nye 

typen utstyr.  Foreløpige sonderingen tyder på at markedet krever en langsiktig avtale 

for å inngå samme type avtale som SiV har på dagens utstyr.  Av forretningsmessige 

grunner legges ikke de økonomiske beregningene fram i en åpen styresak.  Men fordi 

finansstrategien i Helse Sør-Øst har beløpsgrenser for inngåelse av denne typen avtaler, 

er det nødvendig at styret i SiV godkjenner at administrerende direktør sender søknaden 

til Helse Sør-Øst. 


