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Framskriving av aktivitet ved 
sykehus



Sykehusbygg HF

Vi bygger for pasientens helsetjeneste 



Sykehusbygg HF

• Eies av de 4 regionale helseforetakene (RHF-ene)

• Utfører oppdrag for HF og RHF
• Skal benyttes for alle byggeprosjekter > 500 millioner kr

• Hovedkontor i Trondheim og kontorer i Oslo, Stavanger, Kristiansand og Bodø
• Om lag 110 ansatte
• Prosjektledere, klinisk personell/sykehusplanleggere, utstyrsplanleggere, ingeniører, 

arkitekter, økonomer, samfunnsvitere og medarbeidere med spesiell kompetanse innenfor 
ulike områder av sykehusbygging

• Hjemmeside:
http://sykehusbygg.no



To hovedfokus i Sykehusbygg

Planlegging og 
bygging av sykehus

Kunnskapsutvikling

Framskriver 
aktiviteten som 

grunnlag for 
framtidig 

dimensjonering

Nasjonal 
framskrivingsmodell

Eid av RHF-ene
Forvaltes av SB i samarbeid 

med RHF-ene



Startet som «SINTEF-modellen» og utviklet som modell for 
framskriving av aktivitet inndelt i sykdomsgrupper basert på 

hovedtilstand
Forskningsrådsprosjekt

Videreutviklet i et forprosjekt (Helse Nord-Trøndelag som 
case) og hovedprosjekt (med Helse Sør-Øst som case) av 

SINTEF på vegne av RHF-ene gjennom Kompetansenettverk 
for sykehusplanlegging (finansiert av RHF-ene)

Videreutviklet gjennom bruk av SINTEF/Kompetansenettverket og 
RHF og fra 2015 gjennom bruk av SB

Etablert en gruppe bestående av representanter fra RHF, SB HDIR 
og SSB som skal utvikle modellen videre

Arbeidet ledes av HSØ

Framskrivingsmodellen –
kort historikk



Status

• SB har så langt hatt om lag 30 prosjekter for aktivitetsanalyser og 
framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov

• SB samarbeider tett med Norsk pasientregister (NPR) for å bearbeide data 
slik at det er et godt grunnlag for analyser og framskrivinger

• SB samarbeider med Helse Vest som forvalter Bemanningsmodellen

• SB har deltatt i arbeidet med samordning av framskrivinger, et arbeid 
ledet av Helse Sør-Øst 



Prosjekter der nasjonal framskrivingsmodell er benyttet

Forprosjekt Hammerfest

Samisk helsepark Karasjok

Virksomhetsmessig utviklingsplan UNN

Bygningsmessig utviklingsplan UNN

Konseptfase psykisk helsevern og rus, UNN

Revidering planer øyeavdeling, NLSH Bodø

Prosjektinnramming Helgelandssykehuset

Forprosjekt RSA, OUS

Konseptfase sikkerhetspsykiatri, St. Olavs Hospital

Konseptfase OUS; Gaustad, Aker

Forprosjekt Radium, OUS

Revidering konseptfase, 
forprosjekt Førde

Utviklingsplan Sørlandet Sykehus

Utviklingsplan Helse Midt-Norge

Arealplan, UNN Breivika

Forprosjekt DMS Brønnøysund

Idefase/prosjektinnramming klinikkbygg, stråleterapi, Sykehuset 
Telemark

Forprosjekt Narvik

Forprosjekt Stavanger Universitetssykehus

Forprosjekt Fonna, Haugesund

Funksjonsprosjekt Nordmøre og Romsdal

Forprosjekt bygg for psykisk helse, Sørlandet

Framskriving til utviklingsplan 
Helse Bergen

Konseptfase psykiatrisenter, St Olavs hospital

Prosjektinnramming, nytt akuttbygg somatikk, Sørlandet

Idefase Sykehuset Innlandet

Forprosjekt Nytt sykehus i Drammen

Bygging DMS Alta

Arealplan, UNN Harstad

Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag

Analyse behov dialyseplasser Levanger



Vurdering av framtidig kapasitetsbehov - Fem trinn

1 2 3 4 51 2

Analyse
• Kunnskap om 

dagens aktivitet, 
forbruk, 
pasientstrømmer, 
kapasiteter osv

Aktivitetsdata 
(NPR) og 
demografi (SSB)
• Beregning av 

effekten av 
befolknings-
utvikling

Vurderinger utover 
demografi
• Sykdomsutvikling og 

tilbudsendringer
• Omstillinger
• Samhandling 

kommune og hjem 
(teknologiutvikling)

Beregning av 
kapasitets- og 
arealbehov
• Utnyttingsgrader, 

åpningstider, 
arealstandarder

• Ambisjonsnivå, 
strategier

Scenarier
• Endring oppgavedeling
• Endring 

bostedsområder

2 3



Trinn 2- Demografisk framskriving

Pasientdata fra Norsk pasientregister 
(NPR)

Alle sektorer
Kjønn og alder

Bosted
Diagnose- og prosedyrekoder for hver kontakt

Samt mange andre variable

Befolkningsframskrivinger fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Fra 2017 til 2040
Vi benytter alternativ MMMM som standard for de 
fire endringsfaktorene i befolkningsframskrivingen:

 Fruktbarhet

 Levealder

 Innenlandsk flytting

 Innvandring

I datagrunnlaget har vi også vekter basert på 

alternativ MMMH

SB mottar årlige pasientdata fra alle HF og 
private institusjoner med demografiske 

framskrivingsvekter på hver kontakt avhengig 
av kjønn, bostedskommune og alder

(Konsesjon fra datatilsynet/behandlingsgrunnlag i 
forhold til den nye personvernforordningen)

NPR kobler disse



Trinn 2- demografisk framskriving somatikk
Inkl friske nyfødte

Både volum i befolkningen og 
alderssammensetning betyr noe 
for forbruket av spesialisthelse-

tjenester i somatisk sektor 

Andelen eldre øker framover i tid i 
Norge



Trinn 2-demografisk framskriving
Inkl friske nyfødte

Selv om 90 - åringene 
hadde de høyeste ratene 
er det 70 - åringene som 

har flest liggedøgn 



Trinn 3 – endringsfaktorer utover 
demografi i modellen somatisk sektor

• Somatisk sektor døgnopphold og liggedager
• Epidemiologi/medisinsk utvikling (plussfaktor)
• Samhandling med kommunehelsetjeneste/hjem (minusfaktor)
• Bruk av pasienthotell (minusfaktor)
• Overføring til dagopphold (minusfaktor)
• Overføring til poliklinikk (minusfaktor)
• Bruk av observasjonsenhet (minusfaktor)
• Intern effektivisering (minusfaktor)

•Dagopphold og poliklinikk
• Epidemiologi/medisinsk utvikling (plussfaktor)
• Samhandling med kommunehelsetjeneste/hjem (minusfaktor)
• Overføring fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk (plussfaktor)
• For poliklinikk lagt inn en generell plussfaktor i tillegg (1% årlig økning)



Illustrasjon av trinnene i framskrivingsmodellen på 
antall liggedøgn (friske nyfødte er holdt utenfor)

Friske nyfødte utgjør om lag 
130 000 liggedøgn i 2017

Omregnet til senger med   
85 % belegg utgjør 

forskjellen på liggedøgn 
etter epidemiologitillegget 

og sum liggedøgn 2035        
3 160 senger             

(inkludert seng i 
pasienthotell og 

observasjonsenhet)



Illustrasjon av trinnene i framskrivingsmodellen på antall 
polikliniske konsultasjoner (inkludert dagmedisin utover dialyse)

Den generelle faktoren gjør 
at antall konsultasjoner øker 
mer enn demografien skulle 

tilsi



Framskriving sammenlignet med endring i 
tidligere periode - liggedøgn og poliklinikk 
somatikk for pasienter bosatt i Norge

Gjennom modellen: 
Framskrevne liggedøgn og 
polikliniske konsultasjoner  

per år fra 2017 til 2035

Endring i liggedøgn og 
polikliniske konsultasjoner 

per år fra 2010 til 2017



Effekt på antall poliklinikkrom for pluss/minus 
20 prosent endring i faktoren samhandling med 
kommune/hjem

Utnyttingsgrader:

Åpent antall dager i året:          230
Åpent antall timer per dag:          8
Konsultasjonstid i minutter:       45

Antall konsultasjoner med 
standard faktorer (millioner):    8,6

Avstand antall rom fra
lavest til høyest:                           103

Forskjell antall konsulta-
sjoner lavest til høyest:          254 000



Effekt på antall rom av endring i åpningstider

Effekt på antall rom av å endre 
åpningstid fra 8 timer per dag til 6 

og 10 timer per dag

Antall konsultasjoner er 8,6 
millioner

Forskjell fra kortest til lengst 
åpningstid blir:

1 860 rom



Bevegelige mål – om å se i glasskula

Takk for meg

• Framskrivingsmodeller
• Nasjonal bemanningsmodell (Helse Vest forvalter) 

• Nasjonal framskrivingsmodell for aktivitets- og 
kapasitetsberegning (Sykehusbygg forvalter, HSØ har 

ansvar for koordinering mellom RHF – SB deltar)

• Dimensjonering
• Forventet framtidig aktivitet (framskriving, omstilling)
• Utnyttelsesgrader

• Åpningstider: timer/dag (operasjon, poliklinikk, dagbeh., bilde)
• Åpningstider: dager/år (opr. poliklinikk, dagbeh og bilde)
• Beregnet gjennomsnittlig belegg i senger (365 d/år)

• Framskriving er ingen eksakt 
øvelse – men gir noen retninger


