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Hensikten med saken: 

I Tønsbergprosjektets konseptfase ble det reservert et areal i bygg J – 2.etasje til 

utvidelse av radiologi, og for MR spesielt.  Etter at bygget ble tatt i bruk i november 2021 

har SiV arbeidet med detaljene i hvordan radiologisk avdeling skal være når avdelingen 

beholder gamle arealer og får nytt areal i deler av 2. etasje i det nye somatiske bygget.  

Grunnlagsinvesteringene i dette arealet vil utgjør mer enn den fullmakten foretaket har 

til å beslutte en investering, og saken legger til rette for å søke Helse Sør-Øst om 

godkjenning.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret støtter utvidelse av radiologisk avdeling, og ber administrerende direktør søke 

Helse Sør-Øst om godkjenning for denne investeringen. 

 

 

 

 

 

Tønsberg, 16. februar 2023 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

 

Prosessen knyttet til behov og løsning for radiologisk diagnostikk i Tønsberg. 

 

SiV-styret behandlet valg av konsept for Tønsbergprosjektet i sak 23/2014 og mandat for 

forprosjekt i sak 23/18 den 23.05.14. I Konseptfasen ble det reservert et areal i bygg J – 

2.etasje til utvidelse av radiologi, og for MR spesielt. Helse Sør-Øst behandlet konsept- 

og forprosjektet i sak 044-2014 den 19.06.2014 og godkjente at sykehuset kunne 

videreføre planene for Tønsbergprosjektet inn i forprosjektfasen. Kostnadsestimatet fra 

konseptfasen som lånesøknaden baserte seg på, inkluderte kun råbygg med forsterket 

dekke til MR i den reserverte etasje.  

 

I arbeidet med forprosjektet (2015) var behovet til radiologisk avdeling i reservert etasje 

ikke avklart, og sykehuset valgte å avvente bl.a. grunnet kompleksiteten i hele 

prosjektet. I forprosjektet ble det avtalt at radiologisk arealer i bygg J – 2. etasje ikke 

skulle innredes (kun råbygg) bortsett fra planlegging for fremtidig radiologisk 

utstyrslaster. I detaljprosjektering ble det lagt opp egne kjølekurs fra energisentralen 

opp til 2.etasje. 

 

Startskuddet for planlegging av uinnredet areal gikk høsten 2019, før bygget stod ferdig.  

Sykehuset ønsket å se på en helhetlig løsning på kapasiteter og lokaliteter for radiologi 

på kort og lengre sikt.  Dette er et tidkrevende og komplisert arbeid. Til gjennomføring 

av denne fasen ble Phillips engasjert våren 2020 etter en konkurranse. 

Pasientgrupper/strømmer og volum, arbeidsflyt, arealer, utnyttelse av teknisk kapasitet 

på modalitetene og personell ble analysert og forslag til løsninger presentert. Resultatet 

forelå sent høsten 2020, med løsningsforslag som innebar å flytte CT og MR ut av dagens 

radiologisk etasje i bygg H, og inn i uinnredet areal i bygg J - 2. etasje.  

 

For en mer detaljert drifts- og kostnadseffektiv planløsning, ble Tønsbergprosjektet 

engasjert til å gjennomføre en forenklet konseptfase for utvidelse av det radiologiske 

arealet.  Med deres kunnskap og kjennskap til bygg og tekniske løsninger, ble 

Tønsbergprosjektet vurdert å være best for å gi trygghet for optimal planløsning, 

kostnader og gjennomføring i et bygg som er inne i en garantiperioden. Løsningsforslag 

bygg J – 2. etasje «radiologi» ble oversendt 7.desember 2022. Det er kalkylen i dette 

arbeidet som ligger til grunn for investeringsbudsjettet for 2023. Det skal gi en god 

indikasjonen på prosjektets kostnad, men det er ikke et forpliktende tilbud. 

 

Kostnadsdata i kalkylen er i hovedsak basert på allerede etablerte kontrakter, lang 

erfaring i samarbeid med sykehuset, og førstehånds kjennskap og eierskap til J-bygget 

funksjonelle og tekniske egenskaper. Dette reduserer usikkerhet i kalkylen. Bygg J- 2. 

etasje vil bli gjennomført som en endringsbestilling under IPD-avtalen, og insentivene i 

avtalen vil bidra til å opprettholde samme løsningsorientert dynamikk som i selve 

Tønsbergprosjektet. Vurderingen er derfor, basert på erfaringene fra Tønsbergprosjektet, 

at prosjektet holder seg innenfor kalkylen.  Dersom det forpliktende tilbudet ligger 

vesentlig over det som er avsatt i investeringsbudsjettet, kommer denne saken tilbake til 

styret. 

 

 

Usikkerhet utenfor kalkylen – og som vil bli oppdragsgivers risiko 

 

Det er ikke satt av midler til byggherreadministrasjon.  Det innpasses i koordineringen av 

øvrige pågående arbeider uten å måtte utvide administrasjonen. Enkelte avtaler med 

eksterne nøkkelressurser innen økonomi, bygg og teknikk vil måtte forlenges, og dette 

vil bidra til å sikre god gjennomføring og kvalitet. Dette er personer som samhandler 
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svært godt med sykehusets og IPD-gruppens nøkkelpersoner. Styring og rapportering 

legges til det eksisterende prosjektstyret. 

 

Den største usikkerheten for bygg J – 2. etasje er fremtidig valg av utstyrskonstellasjon 

og evt. forskyving av tidspunkt for dette valget. Eventuelle endringer av IPD-gruppens 

rammebetingelser fra konseptet/forprosjektet, så som sviktende programforutsetninger, 

endringer i funksjonelle og teknisk krav, omfang og uforutsette utsettelser vil gi IPD-

gruppen rett til kompensasjon. Det bør derfor etableres en usikkerhetsavsetning for bygg 

J – 2. etasje som disponeres av prosjektstyret. 

 

 

Faglig bakgrunn utvidelse av radiologisk avdeling 

 

Som nevnt over ble det i forbindelse med Tønsbergprosjektet utarbeidet en 

funksjonsbeskrivelse av radiologi ved SiV. Rapporten beskrev en overordnet 

helhetsvurdering basert på datidens funksjon/aktivitet ved radiologisk avdeling. Det ble 

også gjort framskriving av befolkningsutvikling og en fremskrevet aktivitetsøkning, 

basert på datidens antall undersøkelser pr modalitet.  

 

Radiologisk avdeling har ingen ekspansjonsmulighet i dagens areal og utstyrspark i E2. 

Rapporten beskrev et fremtidig behov for totalt 3 stk MR, PETCT og behov for arealer til 

nye behandlingsformer med minimale invasive teknikker (angio/intervensjon/hybridstue, 

jmf utviklingsplanen fra 2018/2022). Denne dimensjoneringen ivaretar det ønskede 

forbruket hos private tilbydere, som regjeringen legger til grunn. 

 

For å dekke behovet til Vestfolds befolkning må SiV øke kapasiteten på MR. I løpet av 

2022 betjener radiologisk avdeling ca 50% av de totale MR-henvisningene avdelingen får 

tilsendt. Med utgangspunkt i de undersøkelser som spesialisthelsetjenesten skal gjøre, er 

denne kapasiteten for liten og sårbar. Dagens to MR maskiner driftes mandag til fredag, 

kl 08.00 – 22.00 med ø-hjelp, inneliggende og poliklinikk. I tillegg driftes også en MR på 

lørdag og søndag med ø-hjelp/poliklinikk, fra kl 08.00 -15.00. Risikoen ved denne 

modaliteten er at det ikke er restkapasitet på sykehuset for et nødvendig volum, hvis 

maskin er ute av drift, både planlagt og ikke planlagt. 

 

Den altoverveiende delen av MR-timer fylles av akutt syke og inneliggende pasienter. Det 

betyr at det ikke er nok undersøkelsestimer til polikliniske pasienter (kontroller), og 

knapt nok til de ulike pakkeforløpene. Det betyr at SiV noe fram i tid vil ha utfordringer 

med å innfri f.eks. pakkeforløpsfristene. Den inneliggende aktiviteten på MR er økt med 

ca 13% fra 2021 til 2022. Kapasitetsbegrensningen får også betydning for nødvendige 

kontroller som skal gjennomføres for å vurdere gitt behandling mm. Dette er 

undersøkelser spesialisthelsetjenesten er pålagt å gjennomføre, og som ikke kan 

overføres til de private instituttene.  

 

Den manglende MR-kapasiteten er en stor utfordring for både pasienter, henvisere/ 

klinikere og hele radiologisk avdeling. Kompleksiteten i dagens undersøkelser krever høy 

spesialkompetanse både til gjennomføring av undersøkelsene og tolkning av bilder, men 

også økt tverrfaglighet/samhandling med klinikere. Ved utsending av mange MR- 

undersøkelser, er det også økende grad av regranskning av eksterne bilder. Dette fordi 

instituttene ikke har direkte samhandling med klinikere, tilgang til journaler og/eller ikke 

i tilstrekkelig grad innhentet tidligere undersøkelser. Dette medfører lengre svartid for 

pasientene, risiko feil diagnostikk og feilaktig innkalling til poliklinikk på fagavdelinger. 

Det foreligger også risiko for å ikke kunne innfri kravene til utdanning av radiologer fordi 

alle «enklere» MR undersøkelser fortrenges fra timebøkene. 
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Den manglende restkapasiteten på MR er også utfordrende for optimalisering av 

protokoller på de ulike undersøkelsene. Dette gjelder både for undersøkelseskvalitet og 

effektivitet (tid pr. protokoll og pr. pasient). 

 

Vurderinger 

Økonomi 

Det brukes mye ressurser for å håndtere MR henvisninger som pr i dag videresendes til 

de private instituttene HSØ har avtale med. Å ha færre undersøkelser utført av institutter 

medfører mindre dobbeltarbeid for leger, samt mindre merkantilt arbeid i forbindelse 

med utsendelse og mottak av undersøkelser.  Dette er både administrativt og faglig 

ekstraarbeid som ikke gir variabel inntekt. 

 

Å gjennomføre flere MR-undersøkelser internt på SiV betyr færre avlyste polikliniske 

konsultasjoner pga manglede og/eller vanskelig samhandling mellom private institutter 

og SiV, f.eks ved at bilder ikke foreligger på SiV. Disse forholdene gir gevinster som er 

vanskelig å måle økonomisk, men i sum vil det frigi tid til pasientbehandling/poliklinikk 

for flere fagenheter.  

 

Pga begrenset kapasitet på MR er det dreining fra poliklinikk til inneliggende 

undersøkelser på radiologisk avdeling. Radiologisk avdeling mister inntekter, samtidig 

som de somatiske avdelingene ikke får skrevet ut pasientene som kun venter på MR- 

undersøkelse. SiV får også økte kostnader som følge av bruk av private leverandører og 

andre HF samtidig som pasientenes reisevei blir lengre. 

 

I 2022 ble rapporten til nytt konsept for radiologisk avdeling i bygg J – 2. etasje vedtatt 

av administrerende direktør. Konseptet for ny radiologisk avdeling vil på både kort og 

lang sikt møte fremtidens behov, både på kapasitet, og nye utrednings- og 

behandlingsformer. 

 

Radiologisk avdeling får samlet og utvidet MR-kapasitet. Dette vil gi flere driftsfordeler, 

sammenlignet med dagens løsning hvor modalitetene er plassert langt fra hverandre. 

Foreslåtte lay-out vil gi bedre pasientflyt og arbeidsflyt for personell. Ved å samle CT- og 

MR-maskinene, vil den polikliniske pasientstrømmen bli forenklet. Nye arealer er også 

her tilpasset en bedre arbeidsflyt på de to utstyrstypene. 

 

SiV finansierer hele prosjektet med egne investeringsmidler som er satt av i ØLP og i 

investeringsbudsjettet for 2023.  Det er ikke gjort detaljerte økonomiberegninger på 

driften i bygg J – 2. etasje sammenlignet med driften i dagens arealer.  Det er derfor ikke 

gjort beregninger av bærekraften i prosjektet isolert. I saken framkommer mange 

positive effekter av denne investeringen – flere av dem med positiv økonomisk effekt – 

men bakgrunnen for at en detaljert økonomiske beregning ikke er gjort, er at det er den 

måtte ha inkludert anskaffelse av utstyr og ville da vist at prosjektet isolert sett ikke er 

bærekraftig.  Det blir som med Tønsbergprosjektet at det er bærekraften i foretaket som 

må opprettholdes selv om slike store investeringer gjennomføres. 


