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Målet for prosjektet har vært å samle inn og legge til rette data for kartlegging og analyse av kapasitet og 
driftsopplegg for sykehusene i Helse Vest RHF. Datagrunnlaget omfatter aktivitetsdata fra NPR for 2008 
(heldøgnsopphold, dagopphold og poliklinikk). Kapasitet er registrert av ansatte ved HF-ene etter 
Klassifikasjonssystem for sykehusarealer. SINTEF har lagt til rette for og gjort kvalitetssikring av de 
innsamlede kapasitetsdataene og registrert kapasitet ved alle HF.  
 
Det er beregnet forbruksrater per 1000 innbyggere for opptaksområdene og for Helse Vest RHF som er 
sammenlignet med andre RHF. Beregningene er korrigert for kjønns- og aldersforskjeller i 
opptaksområdene. 
 
Dataene gir grunnlag for analyse av ulikheter i kapasitetsbehov og kapasitetsutnyttelse, forbruk av 
sykehustjenester, pasientstrømmer og fordeling av aktivitet mellom innleggelse, dagbehandling og 
poliklinikk.  
 
Dataene viser store forskjeller i forbruk av sykehustjenester hvor SUS (lavt forbruk) og Førde (høyt 
forbruk) representerer ytterpunktene. Det er stor overkapasitet i poliklinikkene og tilsvarende 
underkapasitet på dagplasser. Det er gjennomgående god kapasitet på heldøgnsplasser når 
pasienthotellplassene regnes med.  
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1 Bakgrunn 
SINTEF Teknologi og samfunn, avd Helsetjenesteforskning har på oppdrag av Helse Vest RHF 
utarbeidet en oversikt over aktivitet og kapasitet ved sykehusanleggene i helseregionen.  

2 Mål 
Målet for prosjektet er å legge til rette data og gi eksempler på problemstillinger og 
analysemetodikk som kan anvendes på dette datasettet, og hvilken informasjon som kan hentes fra 
dataene og analysene. På grunnlag av innsamlede aktivitets- og kapasitetsdata skal det kunne 
gjøres analyser av driftsmønster og sammenligning mellom sykehusene. Dataene skal organiseres 
og tilrettelegges slik at oppdragsgiver selv kan benytte dem til egne analyser og utredninger.  

3 Organisering  
Arbeidet har omfattet datainnsamling for aktivitet og kapasitet ved alle sykehusene i Helse Vest 
RHF. Aktivitetsdata er hentet fra NPR for 2008 og bearbeidet og tilrettelagt av SINTEF ved hjelp 
av verktøy og metoder som brukes til dette formålet.  
 
Kapasitetsdata er innhentet fra sykehusene i løpet av våren 2010. Informasjon om hvilke data som 
skal innhentes og hvordan de skal organiseres er utarbeidet av SINTEF og oversendt 
kontaktpersoner på sykehusene. Disse har kartlagt og registret data om funksjoner og rom i excel-
ark, som deretter er kvalitetssikret og bearbeidet av SINTEF. Det har vært nødvendig å gå tilbake 
til noen av sykehusene for kvalitetskontroll og oppdatering av det mottatte materialet.  
 
Aktivitets- og kapasitetsdata er deretter tilrettelagt og analysert. Resultatet er presentert i denne 
rapporten. 

4 Datagrunnlag  
Målsettingen forutsetter analyser av aktivitetsdata og kapasitetsdata for somatikk ved alle HF-ene 
med tilhørende sykehusenheter i Helse Vest RHF. Data presenteres både på RHF-, HF- og 
sykehusnivå der det har vært tilgang til dette. 
 
Helse Førde HF omfatter sykehusene i Førde, Lærdal og Nordfjordeid men det har ikke vært 
tilgang på aktivitetsdata på sykehusnivå.  
 
Aktivitetsdata for Helse Fonna HF er fordelt på sykehusene i Haugesund, Stord, Odda og 
Revmatismesykehuset.  
 
For Helse Bergen er data fordelt på Haukeland, Voss, Haraldsplass og Kysthospitalet Hakavika. 
Aktivitetsdata for Universitetssykehuset i Stavanger omfatter også Egersund.  
 
Innenfor rammen av dette prosjektet er det lagt til rette data på sykehusnivå, og de omfatter kun 
data for den somatiske virksomheten. Aktivitetsdata kan underdeles både på organisasjonsenhet 
og på flere kategorier pasienter. Kapasitetsdata må samles inn lokalt og det har ikke vært rom for 
å innhente kapasitetsdata på avdelingsnivå. Problemstillingene og analysene er derfor begrenset til 
sykehusnivå, og i noen tilfeller helseforetaksnivå, for funksjonsområdene sengeområder 
(heldøgnsplasser), dagområder (dagplasser) og poliklinikker (konsultasjonsrom og spesialrom).  

4.1 Aktivitetsdata 

Det er brukt aktivitetsdata fra NPR 2008 for alle sykehusenhetene i Helse Vest RHF. Dataene 
omfatter: 
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 Døgnopphold (ekskl. friske nyfødte): Sykehusopphold, liggedager og gjennomsnittlig 

liggetid. Data er fordelt på øyeblikkelig hjelp/elektiv og medisinsk/kirurgisk DRG. 
Døgnopphold i pasienthotell eller i observasjonsseng er som hovedregel registrert som 
aktivitet på den avdelingen pasienten faglig hører hjemme.  

 Dagopphold. Pasienter registrert med dagopphold og pasienter med polikliniske 
konsultasjoner med 0-stilt takst, som i hovedsak omfatter dagkirurgiske inngrep og som 
genererer behov for dagplass.  

 Polikliniske konsultasjoner. Alle konsultasjoner med fratrekk for konsultasjoner med 0-
stilt takst og fordelt på konsultasjonstype. En poliklinisk konsultasjon kan omfatte enten 
en legekonsultasjon eller en legekonsultasjon og i tillegg en spesialundersøkelse eller 
behandling (som f.eks endoskopier, lysbehandling og hjerte-lunge undersøkelser mv). 
Data om polikliniske konsultasjoner skiller ikke mellom selve konsultasjonen og slike 
spesialundersøkelser. Spesialundersøkelser er i noen grad registrert med prosedyrekoder. I 
denne kartleggingen er ikke data om prosedyrer spesifisert og analysert. 

4.2 Kapasitetsdata 

Kartlegging og fordeling på funksjonsområder er gjort på grunnlag av Klassifikasjonssystem for 
sykehusarealer, som er utviklet av Kompetansenettverk for sykehusplanlegging på vegne av 
Helsedirektoratet. I dette systemet er funksjoner i sykehuset inndelt i hovedfunksjoner, 
delfunksjoner og rom. Til rommene kan det knyttes opplysninger om bl.a. arealer og hvilken 
avdeling som bruker rommet. Inndelingen i hovedfunksjoner og delfunksjoner er bygget opp slik 
at den kapasiteten som registreres (f.eks. antall senger eller poliklinikkrom) kan sammenholdes 
med den aktiviteten som foregår i den samme enheten og som fremgår av aktivitetsdataene.  
 
I analysen er det vist sum for kapasitet døgnplasser med og uten pasienthotellplasser og 
observasjonsplasser. Dette er gjort for å kunne sammenlikne registrert kapasitetsbehov med 
beregnet kapasitetsbehov med ulike forutsetninger. Vi har fått opplyst at ved flere sykehus blir 
liggedagene knyttet til senger på de kliniske avdelingene (medisin, kirurgi mv) selv om pasienten 
oppholder seg i observasjonsenheten eller i pasienthotellet. Dermed blir aktiviteten og det 
beregnede kapasitetsbehovet for høyt for disse sengeenhetene og totalt for sykehuset om ikke 
observasjons- og pasienthotellplasser inkluderes. Dette gir på den andre siden unøyaktigheter 
fordi observasjonsplasser og pasienthotellplasser ikke er fordelt på avdelinger og fordi 
pasienthotellet også benyttes til andre pasientgrupper (dagpasienter, polikliniske pasienter). 
 
For sykehusene i Helse Vest RHF er det i dette prosjektet gjort kartlegging og klassifisering av: 

 Heldøgnsplasser: Ordinære senger, observasjonssenger, intensiv-/tung overvåking og 
hotellsenger. Postoperative plasser og fødestuer inngår ikke i tallene for kapasitet 
heldøgnsplasser. 

 Dagplasser: Dagplass er en seng, spesialstol ol hvor det er lagt til rette for forberedelse, 
opphold og hvile knyttet til undersøkelser og behandling. Det omfatter kirurgiske 
dagplasser (eksklusiv postoperativ overvåking), og medisinske dagplasser. Ved medisinsk 
dagbehandling gjennomføres ofte behandling og opphold på samme plassen (dialyse, 
cytostatikabehandling ol). 

 Polikliniske konsultasjonsrom/undersøkelsesrom: Omfatter rom i poliklinikken avsatt til 
konsultasjon og undersøkelser som ikke krever spesialutstyr eller andre krav til rommet. 
Kontorer hvor det utføres polikliniske konsultasjoner telles også med. Spesialrom i 
poliklinikker eller andre områder hvor det gjøres poliklinisk behandling inngår ikke. 
Spesialrom er kartlagt og vist separat fordi de inngår i den samlede ressursen for 
polikliniske konsultasjoner, selv om det ikke er mulig å beskrive presist hvor mange rom 
som er tilgjengelig og hvor stort behov det er.  
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5 Problemstillinger 
Aktivitetsdata slik de er tilrettelagt i denne rapporten gir grunnlag for følgende analyser: 

 Fordeling mellom døgnbehandling og dagbehandling og sammenligning mellom sykehus 
 Andel øyeblikkelig hjelp og krav til kapasitetsutnyttelse 
 Forbruk av tjenester i de ulike opptaksområdene, og pasientstrømmer innad i HF-et, 

mellom HF og utenfor regionen.  
 
Ved å koble aktivitetsdata på områder som er dimensjonerende for den kliniske virksomheten 
(døgnopphold, liggedager, dagopphold og polikliniske konsultasjoner), med data om kapasitet 
innenfor de samme funksjonsområdene, kan det gjøres analyser av balanse mellom aktivitet og 
kapasitet i byggene.  
 
Ved å forutsette definerte utnyttelsesgrader for senger og rom, kan et ”riktig” kapasitetsbehov 
beregnes. Hvilken utnyttelsesgrad som man velger å legge til grunn kan sykehuset selv definere. I 
denne rapporten er det valgt ”lav eller vanlig” utnyttelsesgrad som er felles i mange sykehus og 
nyere sykehusprosjekter, og ”høy utnyttelsesgrad” som tilsvarer plangrunnlaget for bl.a. Nye 
Ahus. Sammen med kunnskap om lokale forhold som påvirker organisering av behandlingen og 
ressursbruk, kan dette gi grunnlag for å vurdere om man har en hensiktsmessig utnyttelse av de 
fysiske ressursene som sykehuset disponerer.  
 
Denne koblingen av aktivitets- og kapasitetsdata gir grunnlag for noen viktige analyser: 

 Er det balanse mellom den kapasiteten man disponerer og det beregnede 
kapasitetsbehovet, eller har man kapasitetsmessig over- eller underdekning? 

 Hvordan er kapasitetsutnyttelsen sammenlignet med andre, sammenlignbare sykehus? 
Hvis man kan bryte aktivitets- og kapasitetsdata ned på avdeling kan det gjøres 
sammenligning mellom avdelinger. 

 Er fordelingen mellom senger og dagplasser riktig i forhold til den registrerte aktiviteten? 
 
Ved å estimere fremtidig aktivitet og beregnet kapasitetsbehov, sammenholdt med faktisk 
kapasitet, kan slike analyser gi verdifull informasjon om hvordan tjenestene og byggene kan 
utvikles.  
 



 6

 
 

6 Data Helse Vest RHF 

6.1 Aktivitetsdata 

6.1.1 Aktivitet og beregnet kapasitetsbehov 

Tabell 1: Aktivitet og beregnet kapasitetsbehov for innlagte, dagpasienter og polikliniske 
konsultasjoner 

Hauke 
land

Stav 
anger Førde

Hauge 
sund

Haralds 
plass Stord Voss Odda

Kyst 
hosp.

Revma 
sh Sum

Heldøgnsopphold og behov for senger

Antall døgnopphold 58.006 41.659 17.867 16.500 10.434 6.987 4.317 2.136 1.299 1.951 161.156
Liggedager 297.706 206.994 79.619 72.209 51.963 26.355 19.131 8.075 10.499 10.286 782.837
Gjennomsnittlig liggetid 5,13 4,97 4,46 4,38 4,98 3,77 4,43 3,78 8,08 5,27 4,86
Beregnet behov senger - 90% belegg 906 630 242 220 158 80 58 25 32 31 2.383
Beregnt behov senger - 85% belegg 960 667 257 233 167 85 62 26 34 33 2.523

Dagopphold og behov for dagplasser
Dagpasienter 14.585 9.057 2.924 2.313 2.945 1.264 894 202 37 0 34.221
Dagpasienter på poliklinikk (nullstilt takst) 18.503 20.447 6.283 6.900 1.544 986 1.190 456 322 1.128 57.759
Sum dagpsienter 33.088 29.504 9.207 9.213 4.489 2.250 2.084 658 359 1.128 91.980
Beregnet behov dagplasser lav utnyttelse 96 86 27 27 13 7 6 2 1 3 267
Beregnet behov dagplasser, høy utnyttelse 69 61 19 19 9 5 4 1 1 2 192

Polikliniske konsultasjoner og behov for poliklinikkrom (unntatt spesialrom) 
Polikliniske konsultasjoner 259.992 205.988 102.003 73.868 15.909 16.876 14.268 6.969 7.014 16.643 719.530
Beregnet behov pol.rom, lav utnyttelse 141 112 55 40 9 9 8 4 4 9 391
Beregnet behov pol.rom høy utnyttelse 81 64 32 23 5 5 4 2 2 5 225

Aktivitet og beregnet kapasitetsbehov Helse Vest RHF 2008

 
Forklaringer til tabellen 

 For hver aktivitetstype er det angitt aktivitet og beregnet kapasitetsbehov. 
 For senger er det vist to alternative beleggsprosenter (85 og 90 %). I de fleste nye 

byggeprosjekter ligger gjennomsnittet på 85 % belegg.  
 Lav/vanlig utnyttelse for dagplasser er 230 dager, 1,5 pasienter per rom per dag1 
 Høy utnyttelse dagplasser er 240 dager, 2 pasienter per rom per dag 
 Lav utnyttelse polikliniske konsultasjonsrom er 230 dager, 6 timer, 45 min per 

konsultasjon 
 Høy utnyttelse polikliniske konsultasjonsrom er 240 dager, 10 timer, 45 min per 

konsultasjon 
 
Organisering av dagbehandlingen og den polikliniske virksomheten har stor betydning for 
kapasitetsbehovet. Ved å endre forutseningen for beregning av kapasitetsbehov fra lav/vanlig til 
høy kapasitetsutnyttelse slik det er definert ovenfor, reduseres kapasitetsbehovet med over 30 % 
for dagplasser og over 70 % for polikliniske konsultasjonsrom. Nye Ahus er det første sykehuset 
som planlegges med høy kapasitetsutnyttelse, som krever drift ut over vanlig arbeidstid og flere 
skift for å kunne oppnå 10 timers effektiv drift. Dette forutsetter stor tilstrømning av pasienter og 
høy og stabil legebemanning. Det krever også god planlegging og effektiv styring av både 
romressurser og bemanning, og rommene må kunne benyttes på tvers av fag. Ved mindre sykehus 
er dette lite realistisk. Erfaringer viser at utnyttelsen av dagplasser og poliklinikkrom er svært 
varierende og lav i de fleste sykehus. 
 

                                                 
1 For sykehus med lite pasientgrunnlag og lav aktivitet kan 230/1,5 være høyt. Til sammenligning benyttes 220 dager 
og 1 pasient per plass i planlegging av små lokalsykehus.  
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6.1.2 Pasientkategorier  

Tabell 2 viser oversikt over aktivitet heldøgns innlagte fordelt på noen pasientkategorier. Den gir 
grunnlag for å analysere fordeling av pasienter innenfor noen hovedkategorier. Dette gir 
tilleggsinformasjon for analysene av aktivitets- og kapasitetsdata.  
 
Sykehus eller avdelinger med høy andel øyeblikkelig hjelp vil ha høy beleggsprosent (f.eks. 
medisinske avdelinger) og enheter med høy andel elektiv virksomhet vil ha lav beleggsprosent. 
Andelen kirurgiske DRG-er viser omfanget av den kirurgiske virksomheten, som har betydning 
for beleggsprosent og utnyttelsesgrad for senger.  

Tabell 2: Oversikt over heldøgns innlagte fordelt sykehus, DRG-typer, elektiv/øyeblikkelig 
hjelp og alder, data for 2008 

Hauke 
land

Stav 
anger Førde

Hauge 
sund

Haralds 
plass Stord Voss Odda

Kyst 
hosp.

Revma 
sh

DRG-type
Kirurgi 26,4 23,6 24,8 19,9 20,1 16,3 26,0 13,2 64,7 10,7
Medisin 70,7 73,2 74,0 77,4 79,8 83,2 72,8 86,5 35,3 89,3
Annet 2,9 3,2 1,2 2,7 0,1 0,5 1,2 0,3 0,0 0,0

Innleggelsesmåte
Elektiv 30,4 25,7 30,4 25,5 16,6 14,5 16,4 21,7 66,7 98,9
Ø-hjelp 67,5 74,0 69,0 72,7 83,4 85,5 82,8 78,3 33,3 1,1
Født i sykehus 2,1 0,3 0,6 1,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Alder
0-17 år 15,0 12,2 10,2 12,8 1,2 6,2 6,7 5,2 0,6 0,5
18-59 år 45,5 47,9 39,5 42,2 36,9 44,9 37,6 33,1 32,6 49,3
60-69 år 13,8 13,5 14,8 13,8 15,4 13,5 12,7 13,7 20,9 28,9
70 år og eldre 25,7 26,4 35,5 31,2 46,5 35,4 43,0 48,0 45,9 21,3

Heldøgns innlagte Helse Vest RHF fordelt på pasientkategorier

 
 
Tabell 2 viser at de minste lokalsykehusene har gjennomgående større andel eldre pasienter med 
øyeblikkelig hjelp innleggelse og medisinsk DRG. Dette gir mulighet for høy utnyttelse av 
kapasiteten. På den annen side er den totale kapasiteten ofte marginal og bygningsmessig mindre 
fleksibel enn ved de større sykehusene. Det er derfor vanskeligere å holde en høy utnyttelsesgrad.  

6.1.3 Forbruksrater  

Forbruksrater varierer mellom opptaksområder og sykehus. Tabellene 3, 6 og 9 viser forbruk av 
heldøgnsopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner for befolkningen som sokner til det 
enkelte HF i Helse Vest RHF. På sumnivå vises også forbruket for Helse Vest sammenlignet med 
øvrige helseregioner. I tillegg viser tabellene 4, 8 og 10 forbruksrater etter at det er gjort 
korrigeringer for forskjeller i befolkningens kjønns- og alderssammensetning.  
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6.1.3.1 Heldøgnsopphold 

Tabell 3:Oversikt over heldøgnsopphold 2008 per 1000 innbyggere fordelt på HF og sykehus 

Døgnopphold 2008 SUS Fonna
Helse 

Bergen Førde Andre I alt
Helse 
Vest

Helse Sør-
Øst

Helse 
Midt-
Norge

Helse 
Nord Norge

SUS 39.032 1.265 165 25 1.172 41.659 40.487 796 64 312
Haugesund 370 15.808 106 3 213 16.500 16.287 86 9 118
Revmatismesykehuset 836 1.104 2 1 8 1.951 1.943 6 1 1
Stord 146 6.470 241 8 122 6.987 6.865 45 8 69
Odda 29 1.960 84 1 62 2.136 2.074 30 3 29
Sum Helse Fonna HF 1.381 25.342 433 13 405 27.574 27.169
Haukeland 1.673 4.309 47.273 2.543 2.208 58.006 55.798 977 534 697
Haraldsplass 45 115 9.929 108 237 10.434 10.197 89 43 105
Betanien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voss 17 146 3.631 372 151 4.317 4.166 67 22 62
Sum  Helse Bergen HF 1.735 4.570 60.833 3.023 2.596 72.757 70.161
Førde 79 65 514 16.653 556 17.867 17.311 250 149 157
Kysthospitalet 14 111 1.107 30 37 1.299 1.262 18 6 13
Sykehus i Helse Vest 42.241 31.353 63.052 19.744 4.766 161.156 156.390
Andre 3.528 975 2.908 1.300 8.711 8.711
I alt 45.769 32.328 65.960 21.044 9.532 174.633 165.101 458.211 113.044 90.497 836.385

Døgnopphold per 1 000 
innbyggere SUS Fonna

Helse 
Bergen Førde Andre I alt

Helse 
Vest

Helse Sør-
Øst

Helse 
Midt-
Norge

Helse 
Nord Norge

Folketall 1. jan. 2009 320.094 168.798 401.363 106.457 996.712 2.672.951 666.164 463.425 4.799.252
SUS 121,9 7,5 0,4 0,2 40,6
Haugesund 1,2 93,7 0,3 0,0 16,3
Revmatismesykehuset 2,6 6,5 0,0 0,0 1,9
Stord 0,5 38,3 0,6 0,1 6,9
Odda 0,1 11,6 0,2 0,0 2,1
Haukeland 5,2 25,5 117,8 23,9 56,0
Haraldsplass 0,1 0,7 24,7 1,0 10,2
Betanien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voss 0,1 0,9 9,0 3,5 4,2
Førde 0,2 0,4 1,3 156,4
Kysthospitalet 0,0 0,7 2,8 0,3 1,3
Sykehus i Helse Vest 132,0 185,7 157,1 185,5 156,9
Andre 11,0 5,8 7,2 12,2 8,7
I alt 143,0 191,5 164,3 197,7 165,6 171,4 169,7 195,3 174,3
Kjønns- og alderskorrigering i % +7.6% -4.3% +3.9% -5.9% 0,2 0 0 0
Kjønns og alderskorrigerte rater 153,9 183,3 170,7 186,0 166,0 171,4 169,7 195,3

Helse Vest HF-områder Helseregion

Døgnopphold per 1000 innbygger fordelt på HF og sykehus

 
 
Kommentarer: 

 Det har ikke vært praktisk mulig å gjøre kjønns- og alderskorrigering på regionnivå for 
alle regioner. Det gir trolig ikke utslag av betydning.  

 Helse Førde skiller seg ut. Befolkningen i opptaksområdet har et forbruk av døgnopphold 
som ligger 19.4 % over gjennomsnittet for regionen. Merforbruket gjelder både bruk av 
eget sykehus, andre sykehus i Helse Vest og sykehus utenfor Helse Vest. Førdes andel 
eldre over 70 år er i det midlere sjiktet og merforbruket kan ikke alene forklares med høy 
andel eldre.  

 Høy andel eldre i Odda trekker opp for forbruksraten for Helse Fonna, men også 
Haugesund har en relativt høy andel eldre som forklarer noe av det høyere forbruket.  

 Befolkningen i opptaksområdet til SUS HF har det laveste forbruket som ligger 13.6 % 
under gjennomsnittet for regionen. Mellom Førde og SUS skiller det 54 døgnopphold per 
1000 innbyggere.  

 Helse Vest RHF har det laveste forbruket av heldøgnsopphold i landet. En SINTEF 
rapport 2 viser at Helse Vest har det laveste forbruket sammenlignet med andre regioner 
for utvalget pasientgrupper.  

 

                                                 
2 Forbruksvariasjoner i helseregionene – grunnlag for måling av kapasitet i somatiske spesialisthelsetjenester, 
SINTEF april 2007 
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Når forbruket per 1000 innbyggere korrigeres for ulikeheter i befolkningssammensetningen 
(kjønns- og alderskorrigert), ser man at forskjellene utlignes noe men at forbruket ved de store 
HF-ene fremdeles er vesenlig lavere. Det indikerer at man ved de små sykehusene har et reelt 
merforbruk. Det er ikke gjort kjønns- og alderskorrigeringer på sykehusenhetsnivå. 
 
SUS HF har det laveste forbruket per 1000 innbyggere selv om forskjellene reduseres noe med 
kjønns- og alderskorrigeringen. Den store forskjellen mellom SUS HF og Helse Bergen HF gir 
grunnlag for nærmere analyser av hva som kan være årsaken til dette.  
 
Hvis SUS HFs forbruksrater legges til grunn vil man få en betydelig reduksjon i kapasitetsbehovet 
i hele regionen. Tabell 5 viser et potensial for redusert aktivitet og kapasitet tilsvarende 226 
heldøgnsplasser hvis forbruksratene ved SUS HF legges til grunn. Utgangspunktet er liggedager 
2008 for det enkelte HF-et, redusert med differanse i forbruksrater for HF-ets opptaksområde i 
forhold til opptaksområdet for SUS HF. Det er forutsatt 85 % belegg. 
 

Tabell 4: Merforbruk ved andre HF i regionen i forhold til forbruksrater for 
opptaksområdet til SUS HF 

Diff 
forbruks 
rate ift 
SUS Diff %

Endring 
i 

liggedg
Endring i 
senger

Fonna 29,4 16,1 18809 61
Helse Bergen 16,9 9,9 37551 121
Førde 32,2 17,3 13774 44
SUM 70134 226

Merforbruk HF i forhold til SUS opptaksområdet

 
 
Sammenligningene forutsetter at forbruk = behov, og tar ikke hensyn til at det kan være andre 
forhold som påvirker bruken av heldøgnsplasser. Dette kan være sosioøkonomiske forhold, tilbud 
i kommunehelsetjenesten og lekkasjer til sykehus utenfor regionen.  
 
Kommentar til tabellen: 
Kolonne 2 viser differansen i forbruksrater mellom SUS (som har den laveste raten) og det 
aktuelle foretaket.  
 
Kolonne 3 viser den prosentvise endringen (reduksjonen) i forbruket som må gjennomføres for å 
ha samme forbruksrater som SUS.  
 
Kolonne 4 og 5 viser effekten av denne endringen for det enkelte foretaket og for Helse Vest i 
sum.  

6.1.3.2 Dagopphold 
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Tabell 5: Oversikt over dagopphold 2008 per 1000 innbyggere fordelt på HF og sykehus 

Dagopphold 2008 SUS Fonna
Helse 

Bergen Førde Andre I alt
Helse 
Vest

Helse Sør-
Øst

Helse 
Midt-
Norge

Helse 
Nord Norge

SUS 28.029 647 183 19 626 29.504 28.878
Haugesund 451 8.694 35 2 31 9.213 9.182
Revmatismesykehuset 27 1.095 3 0 3 1.128 1.125
Stord 62 2.068 116 0 4 2.250 2.246
Odda 18 511 119 2 8 658 650
Haukeland 231 1.989 29.502 835 531 33.088 32.557
Haraldsplass 6 26 4.402 20 35 4.489 4.454
Betanien 0 2 874 2 3 881 878
Voss 5 61 1.910 69 39 2.084 2.045
Førde 4 3 100 8.972 128 9.207 9.079
Kysthospitalet 3 32 313 7 4 359 355
Sykehus i Helse Vest 28.836 15.128 37.557 9.928 1.412 92.861 91.449
Andre 1.668 1.395 3.861 660 7.584 7.584
I alt 30.504 16.523 41.418 10.588 1.412 153.873 99.033 317.424 82.729 56.411 610.437

Dagopphold per 
1000 innbyggere SUS Fonna

Helse 
Bergen Førde Andre I alt

Helse 
Vest

Helse Sør-
Øst

Helse 
Midt-
Norge

Helse 
Nord Norge

Folketall 1. jan. 2009 320.094 168.798 401.363 106.457 996.712 2.672.951 666.164 463.425 4.799.252
SUS 87,6 3,8 0,5 0,2 29,0
Haugesund 1,4 51,5 0,1 0,0 9,2
Revmatismesykehuset 0,1 6,5 0,0 0,0 1,1
Stord 0,2 12,3 0,3 0,0 2,3
Odda 0,1 3,0 0,3 0,0 0,7
Haukeland 0,7 11,8 73,5 7,8 32,7
Haraldsplass 0,0 0,2 11,0 0,2 4,5
Betanien 0,0 0,0 2,2 0,0 0,9
Voss 0,0 0,4 4,8 0,6 2,1
Førde 0,0 0,0 0,2 84,3 9,1
Kysthospitalet 0,0 0,2 0,8 0,1 0,4
Sykehus i Helse Vest 90,1 89,6 93,6 93,3 91,8
Andre 5,2 8,3 9,6 6,2 7,6
I alt 95,3 97,9 103,2 99,5 99,4 118,8 124,2 121,7 127,2

Kjønns- og alderskorrigeri 10.2% -7.5% 4.5% -6.7% 2,5 % -0,3 % -1,8 % -3,2 %
Kjønns og alderskorrigerte 105,0 90,5 107,8 92,8 101,8 118,4 122,0 117,8

Helse Vest HF-områder Helseregion

Dagopphold per 1000 innbygger fordelt på HF og sykehus

 
Kommentarer: 

 Dagopphold erstatter døgnopphold og man kunne forvente at døgnopphold er lavt hvis 
forbruket av dagopphold er høyt, og omvendt. SUS har det nest laveste forbruket av 
døgnopphold og har det nest høyeste forbruket av dagopphold også når man korrigerer og 
forskjeller i alder og kjønn. Tilsvarende har Fonna og Førde høyt forbruk av døgnopphold 
men det laveste forbruket av dagopphold.  

 Tabell 6 viser at summen av forbruket av dagopphold og heldøgnsopphold er lavere fra 
opptaksområdet for SUS enn for de andre opptaksområdene. SUS har også den laveste 
andelen eldre over 70 år.  

 SUS skiller seg ut med det laveste samlede forbruket, mens Førde og Fonna ligger relativt 
likt på et høyere nivå enn de to andre HF-ene. Aldersfordeling er en del av forklaringen 
men trolig ikke den hele.  

Tabell 6: Sum dag og døgnopphold per 1000 innbyggere fordelt på HF og RHF 
Døgn- og 
dagopphold per 
1000 innbyggere SUS Fonna

Helse 
Bergen Førde Andre I alt

Helse 
Vest

Helse Sør-
Øst

Helse 
Midt-
Norge

Helse 
Nord Norge

Folketall 1. jan. 2009 320.094 168.798 401.363 106.457 996.712 2.672.951 666.164 463.425 4.799.252
Antall dagopphold 105,0 90,5 107,8 92,8 101,8 118,4 122,0 117,8 127,2
Antall døgnopphold 153,9 183,2 170,7 186,0 165,6 171,4 169,7 195,3 174,3
Sum 258,9 273,7 278,5 278,8 267,4 289,8 291,7 313,1 301,5  
For summen av dagopphold og døgnopphold ligger Helse Vest lavest av RHF-ene i forbruk per 
1000 innbyggere. Helse Vest har spesielt et lavere forbruk på dagplasser per 1000 innbyggere.  
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Kjønns- og alderskorrigering gir samme utslag for dagopphold som for heldøgnsopphold. Det gir 
beregnet økte rater for de store HF-ene SUS og Helse Bergen og tilsvarende reduserte rater for 
Fonna og Førde. Korrigeringene opphever også forskjellene mellom SUS HF og Helse Bergen 
HF.  
 
Summen av døgn- og dagopphold per 1000 innbyggere er vesentlig lavere for Helse Vest enn for 
resten av landet. 

6.1.3.3 Polikliniske konsultasjoner 

Tabell 7: Oversikt over polikliniske konsultasjoner per 1000 innbyggere2008 fordelt på HF 
og sykehus  

Poliklininiske 
konsultasjoner 2008 SUS Fonna

Helse 
Bergen Førde Andre I alt

Helse 
Vest

Helse Sør-
Øst

Helse 
Midt-
Norge

Helse 
Nord Norge

SUS 198.040 3.914 570 64 3.400 205.988 202.588

Haugesund 2.534 70.292 339 29 674 73.868 73.194

Revmatismesykehuset 1.934 14.642 22 11 34 16.643 16.609

Stord 184 15.860 648 10 174 16.876 16.702

Odda 51 6.530 227 4 157 6.969 6.812

Haukeland 3.795 16.024 224.210 8.012 7.951 259.992 252.041

Haraldsplass 69 270 15.107 218 245 15.909 15.664

Betanien 1 8 2.326 8 4 2.347 2.343

Voss 23 726 12.404 842 273 14.268 13.995

Førde 167 173 1.188 99.032 1.443 102.003 100.560

Kysthospitalet 71 751 5.869 187 136 7.014 6.878

Sykehus i Helse Vest 206.869 129.190 262.910 108.417 14.491 721.877 707.386

Andre 5.841 1.536 3.427 2.580 13.384 13.384

I alt 212.710 130.726 266.337 110.997 14.491 1.457.138 720.770 2.124.523 582.276 454.324 4.618.261

Poliklininiske 
konsultasjoner per 1000 
innbyggere SUS Fonna

Helse 
Bergen Førde Andre I alt

Helse 
Vest

Helse Sør-
Øst

Helse 
Midt-
Norge

Helse 
Nord Norge

Folketall 1. jan. 2009 320.094 168.798 401.363 106.457 996.712 2.672.951 666.164 463.425 4.799.252
SUS 619 23 1 1 203

Haugesund 8 416 1 0 73

Revmatismesykehuset 6 87 0 0 17

Stord 1 94 2 0 17

Odda 0 39 1 0 7

Haukeland 12 95 559 75 253

Haraldsplass 0 2 38 2 16

Betanien 0 0 6 0 2

Voss 0 4 31 8 14

Førde 1 1 3 930 101

Kysthospitalet 0 4 15 2 7

Sykehus i Helse Vest 646 765 655 1.018 710

Andre 18 9 9 24 13

I alt 665 774 664 1.043 723 795 874 980 962

Kjønns- og alderskorrigering i % 4.2% -3.8% 3.3% -3.0% 1,3 % 0,1 % -0,5 % -3,0 %
Kjønns og alderskorrigerte rater 692 745 685 1.011 733 796 870 951

Pol. konsultasjoner per 1000 innbygger fordelt på HF og sykehus
Helse Vest HF-område Helseregion

 
Kommentar til tabellen: 

 Fordeling av forbruk av polikliniske konsultasjoner mellom HF-ene følger i hovedsak 
samme mønster som for heldøgnsopphold og dagopphold. Førde har det klart høyeste 
forbruket og skiller seg ut fra de tre andre HF-områdene.  

 Helse Vest RHF har det laveste forbruket av polikliniske tjenester sammenlignet med de 
øvrige RHF-ene. Etter som det i noen grad er substitusjon mellom dagbehandling og 
polikliniske konsultasjoner, er det overraskende at Helse Vest ligger lavt både på 
dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. Det kan være ulikheter i registreringspraksis 
mellom HF-ene for heldøgnsopphold, dagopphold og poliklinikk. For Helse Førde er det et 
høyt forbruk for alle tjenestetyper. 
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Kjønns- og alderskorrigeringen gir samme utslag for polikliniske konsultasjoner som for opphold, 
men utslagene er mindre. Helse Førde HFs store avvik i forhold til de andre HF-ene gir grunnlag 
for nærmere analyser. 

6.2 Kapasitet 

Kartlegging og klassifisering er utført av sykehusenes ansatte og med informasjon og støtte fra 
SINTEF. Kvalitetssikring av informasjonen viste at det var nødvendig med nye henvendelser til 
sykehusene. Det er knyttet usikkerhet til dataene av flere grunner: 

 Vi har fått opplyst at opphold og liggedager i observasjonssenger og hotellsenger er 
registrert på de kliniske avdelingene på respektive fag. Dermed er det ikke fult ut samsvar 
mellom registrert aktivitet og den kapasiteten som brukes. Det gir feilkilder for beregning 
av kapasitetsbehov og vurdering av kapasitetsbalansen.  

 Det er relativt store ulikheter mellom sykehusene når det gjelder kapasitet og 
kapasitetsbalanse, noe som kan skyldes ulik registrering.  

 
Noen hovedfunksjoner og delfunksjoner definerer sykehusanleggets kliniske kapasitet. For 
beregning av klinisk kapasitet benyttes følgende avklassifikasjonssystemets hovedfunksjoner: 

 Opphold, somatikk 
o Alle enheter med senger/plasser, og hvor opphold og liggedager knyttes til 

enheten. I denne kartleggingen omfatter det delfunksjoner med alle typer senger, 
inkludert observasjonssenger, pasienthotellsenger og intensiv/overvåkingsplasser. 
Postoperativ overvåking og fødestuer regnes ikke med.  

o Alle delfunksjoner med senger/plasser hvor dagbehandling/dagopphold knyttes til 
enheten. I denne kartleggingen omfatter det dagkirurgiske hvileplasser og 
medisinske dagplasser. Plassene brukes i mange tilfeller både til hvile/opphold ifm 
behandling og til selve behandlingen, f.eks. dialyseplasser. 

 Undersøkelse og behandling, somatikk 
o Alle delfunksjoner som har rom hvor det gjennomføres polikliniske konsultasjoner 

eller utføres undersøkelser og behandling. I denne kartleggingen omfatter det 
kontorer som brukes til konsultasjoner, samt rom for generell undersøkelse og 
behandling som ikke krever spesialutstyr. I tillegg er det registrert spesialrom. Det 
er også registrert operasjonsrom og radiologiske laboratorier.  

7 Analyser 

7.1 Kapasitetsutnyttelse og kapasitetsbalanse 

7.1.1 Kapasitetsbalanse heldøgnsplasser  

Tabell 8 viser forskjeller mellom faktisk, registret antall heldøgnsplasser i 2010 og et beregnet 
kapasitetsbehov ved en høy (90 %) og lav/vanlig (85 %) kapasitetsutnyttelse, beregnet på 
grunnlag av aktivitetsdata for 2008. Det er ikke sammenfall i tidspunkt for innhenting av 
aktivitetsdata og registrering av kapasitet. Endring i aktivitet påvirker kapasitetsbehovet, men det 
antas at de endringer i aktivitet som kan observeres fra 2008 til 2009 ikke endrer de underliggende 
forholdene som denne analysen skal si noe om. Endringer kan omfatte både økning i aktivitet, 
som gir en gunstigere balanse mellom aktivitet og kapasitetsbehov enn tallene viser. Man kan 
også ha endret kapasiteten fra 2008 ved f.eks. reduksjon i sengetallet, noe som gir en relativt 
lavere kapasitet i 2010 sammenlignet med aktivitetsdataene. 
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Tabell 8: Oversikt over aktivitet heldøgnsplasser 2008, registrert kapasitet 2010, beregnet 
kapasitetsbehov ved høy og lav utnyttelsesgrad og differanser mellom registrert kapasitet og 
beregnet behov 

Hel 
døgns 

opphold 
Ligge 
dager

Gj.snitt 
lig 

liggetid

Reg. 
døgn 

plasser

Reg. 
hotell 

plasser
Hotell+ 
døgnpl.

Behov 
døgn 

plasser 
85% 

u.grad

Behov 
døgn 

plasser 
90% 

u.grad

Reg. 
døgnpl 

vs 
behov 
85% 

u.grad

Reg 
døgn+ 

hotell vs 
behov 

85% 
u.grad

Reg. 
døgnpl 

vs 
behov 
90% 

u.grad

Reg 
døgn+ 

hotell vs 
behov 

90% 
u.grad

Haukeland 58006 297706 5,1 942 171 1113 960 905 -18 153 37 208
Voss 4317 19131 4,4 83 83 62 58 21 21 25 25
Haraldsplass 10434 51963 5,0 172 172 168 158 4 4 14 14
Kysthosp, Hakavik 1299 10499 8,1 48 48 34 32 14 14 16 16

Sum Helse Bergen 74056 379299 5,1 1245 171 1416 1224 1153 21 192 92 263

SUS, inkl Egersund 41659 206994 5,0 638 137 775 668 629 -30 107 9 1
SUS eks Egersund 622 137 759

Førde, inkl Nordfjord og Lær

46

d 17868 79619 4,5 271 10 281 257 242 14 24 29 39
Førde, eks Nordfjord og Lærdal 190 10 200

Haugesund 16500 72209 4,4 214 24 238 233 219 -19 5 ‐5 1
Revma. Sh, Haugesund 1951 10286 5,3 37 37 33 31 4 4 6 6
Stord 6987 26355 3,8 78 78 85 80 -7 -7 ‐2 ‐2
Odda 2136 8075 3,8 39 39 26 25 13 13 14 14

Sum Helse Fonna 27574 116925 4,2 368 24 392 377 355 -9 15 13 37

Helseforetak

Heldøgnsopphold og ‐plasser

Aktivitet 2008

Registrert 

kapasitet 2010

Beregnet 

behov

Reg. kap. vs beregnet 

behov

9

 
Kommentarer: 

 I tillegg til noe usikkerhet i registreringspraksis, gir tallene noen tolkningsproblemer 
spesielt for SUS og Førde. For disse foretakene er aktivitetsdata per sykehusenhet slått 
sammen på foretaksnivå, mens vi har kapasitetsdata per sykehusenhet. Det gjelder spesielt 
for Helse Førde hvor det er det ikke er mulig å plassere et eventuelt kapasitetsmessig 
overskudd eller underskudd på sykehusenhet.  
 

 Det er registrert stor kapasitet i pasienthotell ved enkelte HF, men data om 
heldøgnsopphold skiller ikke mellom innleggelse i sengepost eller på pasienthotell. Det 
samme vil gjelde for innleggelse i observasjonsenhet. Aktiviteten for heldøgnsinnlagte i 
pasienthotellet er knyttet til den avdelingen pasienten er knyttet til. Erfaringsvis brukes 
pasienthotellet også til andre pasientkategorier, som f.eks. ved gjentagende poliklinisk 
behandling og/eller på grunn av lang reiseavstand. Det benyttes også til pårørende. 
Dermed er det usikkert i hvor stor grad pasienthotellet bidrar til kapasiteten på 
heldøgnsplasser.  

 
Med de forbehold som er gitt, viser tabell 8 at alle HF-ene/sykehusenhetene har akseptabel 
kapasitet på heldøgnsplasser (gitt en utnyttelsesgrad på 85 eller 90 %) og når pasienthotellsengene 
trekkes inn. I Helse Fonna er det spesielt Stord som har underdekning, men også Haugesund har 
liten kapasitet selv når pasienthotellet trekkes inn.  
 
Uten pasienthotellet har Haukeland underkapasitet på heldøgnsplasser, men pasienthotellet mer 
enn kompenserer for dette. SUS har også en viss overkapasitet når pasienthotellet trekkes inn. 
Hvor stor del av aktiviteten som foregår i Egersund fremkommer ikke av dataene. Kapasiteten ved 
Egersund er imidlertid så liten at dette trolig har liten betydning for vurdering av situasjonen ved 
SUS.  
 
Normalt er det store ulikheter i kapasitetsutnyttelsen ved medisinske og kirurgiske enheter. 
Opererende enheter har større andel elektiv virksomhet enn rene indremedisinske avdelinger. 
Dette bidrar også til lavere utnyttelsesgrad og dårligere kapasitetsutnyttelse. Tradisjonelt har 



 14

 
mindre akuttsykehus en stor andel øyeblikkelig hjelp og en liten andel pasienter med kirurgisk 
DRG. Tabell 2 viser andel kirurgiske DRG og øyeblikkelig hjelp, og tallene viser et tilsvarende 
mønster som beskrevet ovenfor. Noen mindre sykehus (f.eks. Voss) har relativt høy andel 
kirurgisk DRG, noe som tyder på spesialisert elektiv virksomhet. Erfaringsmessig har føde-
/barselavdelinger et høyt kapasitets- og arealoverskudd på grunn av reduksjon i liggetid og bruk 
av pasienthotell. 
 
Tallene gir indikasjoner på ulik kapasitetsutnyttelse mellom foretakene. Dette bør sammenholdes 
med aktivitetsdata som forbruksrater, andel dagbehandling og poliklinikk. Det bør også gjøres 
utvidede analyser på grunnlag av data og aktivitet per avdeling og store pasientgrupper. Hvordan 
kapasitetsutnyttelsen er fordelt mellom avdelinger og fagområder er viktig for å kunne planlegge 
tiltak som påvirker kapasitetsbehovet.  

7.1.2 Kapasitetsbalanse dagopphold  

Andelen dagbehandling har økt både for kirurgiske og medisinske pasienter men kapasiteten har 
ikke blitt tilrettlagt på tilsvarende måte. Det blir derfor registret en betydelig underkapasitet på 
dagplasser ved de fleste sykehus. Parallelt med denne utviklingen har antall senger gått tilbake. I 
tillegg har de fleste sykehus en underutnyttet kapasitet i poliklinikkene. Nye dagenheter har blitt 
etablert i sengeområder eller poliklinikker. 

Tabell 9: Relativ fordeling av heldøgnsopphold og dagopphold, 2008 

Helseforetak 

Hel 
døgns 

opphold 
Dag-

opphold
Sum 

opphold

% andel 

heldøgns 

opphold

% andel 

dag 

opphold

Haukeland 58006 33088 91094 64 36
Voss 4317 2084 6401 67 33
Haraldsplass 10434 4.489     14923 70 30
Kysthosp, Hakavik 1299 359 1658 78 22
Sum Helse Bergen 74056 40020 114076 65 35
SUS, inkl Egersund 41659 29504 71163 59 41
Helse Førde, inkl Nordfjord og Lærdal 17868 9207 27075 66 34
Haugesund 16500 9213 25713 64 36
Revma. Sh, Haugesund 1951 1128 3079 63 37
Stord 6987 2250 9237 76 24
Odda 2136 658 2794 76 24
Sum Helse Fonna 27574 13249 40823 68 32

Relativ fordeling hedøgnsopphold og dagopphold 2008

 

Tabell 9 viser den absolutte og relative fordeling av heldøgns- og dagopphold. Andelen 
dagopphold er høyest ved SUS og lavest for Helse Fonna. Ellers har de små sykehusene 
gjennomgåene mindre dagaktivitet enn de større. Dette kan bl.a. forklares med den høye andelen 
akutte pasienter man har ved mindre sykehus.  
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Tabell 10: Oversikt over aktivitet dagplasser 2008, registrert kapasitet 2010, beregnet 
kapasitetsbehov ved høy og lav utnyttelsesgrad og differanser mellom registrert kapasitet og 
beregnet behov 

Aktivi tet 

2008

Registrert 

kapasitet

Dag-opphold
Reg. dag 
plasser

Behov 
dag 

plasser 
lav 

u.grad

Behov 
dag 

plasser 
høy 

u.grad

Reg. 
dagpl. vs 

behov 
dagpl. Lav 

u.grad

Reg. dagpl. 
vs behov 

dagpl. Høy 
u.grad

Haukeland 33088 111 96 69 15 42

Voss 2084 11 6 4 5 7

Haraldsplass 4.489              25                13 9 12 16

Kysthosp, Hakavik 359 1 1 1 0 0

Sum Helse Bergen 40020 148 116 83 32 65

SUS, inkl Egersund 29504 38 86 61 ‐48 -23

SUS, eks Egersund 32

Førde, inkl Nordfjord og Lærdal 9207 43 27 19 16 24

Førde, eks Nordfjord og Lærdal 24

Haugesund 9213 8 27 19 ‐19 -11

Revma. Sh, Haugesund 1128 10 3 2 7 8

Stord 2250 5 7 5 ‐2 0

Odda 658 8 2 1 6 7

Sum Helse Fonna 13249 31 38 28 -7 3

Bergnet behov

Reg. kap.vs 

beregnet behov 

Helseforetak

Dagopphold og ‐plasser

 
Kommentarer: 

 Lav utnyttelsesgrad er 230 dager per år og 1,5 pasient per plass per dag 
 Høy utnyttelsesgrad er 240 dager per år og 2 pasienter per plass per dag 
 Dagopphold omfatter både registrerte dagopphold og polikliniske konsultasjoner med 0-

stil takst. 
 Holdes Revmatismesykehuset utenfor øker underdekning på dagplasser for Helse Fonna til 

14 plasser forutsatt lav utnyttelsesgrad 
 
Ser man tabell 9 og 10 i sammenheng er det sykehuset med høyest andel dagbehandling som har 
lavest kapasitetsmessig dekning på dagplasser i forhold til behovet. Med unntak av 
Revmatismesykehuset i Haugesund, som er et spesialsykehus med kun elektiv virksomhet, er det 
SUS, Haukeland og Haugesund som skiller seg ut med høyeste andel dagbehandling. Spesielt 
SUS men også Helse Fonna har et stort kapasitetsunderskudd på dagplasser hvis 
Revmatismesykehuset holdes utenfor.  
 
Haukeland og Førde har en høy andel dagpasienter men også et høyt antall dagplasser. For Førde 
er tallene usikre etter som aktivitetstallene ikke viser fordeling på sykehusenhet. 42 % av 
dagplassene i Helse Førde ligger i Lærdal og Nordfjordeid, mens tilsvarende 30 % av sengene 
ligger der. Det indikerer at det drives en relativt stor andel elektiv dagvirksomhet ved disse 
sykehusene. Det er vist at det er bygd opp kapasitet for enklere elektiv kirurgi ved flere små 
lokalsykehus. Om dette er tilfelle i Helse Førde er det ikke grunnlag for å vurdere.  
 
Andelen dagkirurgi ligger i de fleste sykehus på 30-40 % av den samlede kirurgien, men det 
planlegges med en økning til 60-70 % i løpet av de neste 10-15 år. Nye behandlingstilbud for 
kreftpasienter og kronisk syke tilbys ofte som dagbehandling eller poliklinikk. I tillegg vil 
konsekvenser av ”Samhandlingsreformen” trolig redusere behovet for innleggelser. Kravet til høy, 
faglig kvalitet på diagnostikk og behandling øker behovet for utredning og behandling med høy 
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kompetanse. En del tjenester kan tilbys lokalt gjennom ambulerende virksomhet, men krav til 
utstyr og samlet kompetanse vil også føre til sentralisering.  
 
Denne utviklingen vil medføre en sterk økning i kapasitetsbehovet for dagbehandling ved alle 
sykehus, men spesielt ved de store sykehusene. 

7.2 Kapasitetsbalanse poliklinikker 

Registrering av den polikliniske aktiviteten er knyttet til betalingssystemet som skiller mellom 
type konsultasjon, men ikke hvilke tjenester pasienten mottar ifm konsultasjonen. Konsultasjonen 
er ressursmessig knyttet til konsultasjon hos lege eller annen eller behandler som det kan kreves 
økonomiske oppgjør for. Den samlede polikliniske konsultasjonen vil ofte være knyttet til både et 
generelt undersøkelsesrom/konsultasjonsrom eller et spesialrom (f.eks endoskopilaboratorium, 
lysbehandlingsrom ol). 
 
Ved registrering av rom i poliklinikken skilles det mellom generell rom ofte benevnt som:  

 Undersøkelse 
 Behandling  
 Kontor/konsultasjon (personlig kontor der det drives pasientkonsultasjoner) 

 
...og spesialrom benevnt som f.eks 

 Undersøkelse, gastroskopi 
 Behandling, lysbehandling 
 Undersøkelse, Card lab  

 
Det som i praksis skiller disse romtypene er spesialisert undersøkelses- og/eller behandlingsutstyr 
eller spesielle egenskaper ved rommer, f.eks. audiometrirom, som gjør det uegnet til andre 
oppgaver enn de er bygget og utstyrt for.  
 
På grunnlag av aktivitetstallene kan det beregnes kapasitetsbehov for poliklinikkrom gitt en 
definert utnyttelsesgrad for rommet. Dette kapasitetsbehovet er gjengitt i tabell 11, sammen med 
registrert kapasitet på konsultasjonsrom og antall spesialrom. Fordelingen av konsultasjonsrom og 
spesialrom er noe usikker, og det ligger noe usikkerhet i kapasitetsberegningen på grunn av at 
spesialrom er en ekstra ressurs som det ikke er knyttet aktivitet til. På den annen side kan det være 
noe mer aktivitet i poliklinikkrom enn det som registreres, f.eks. mottak og undersøkelser av 
inneliggende pasienter og noe sykepleiepoliklinikk som ikke gir grunnlag for takst.  
 
Tabell 11 viser registret antall spesialrom. Disse rommene brukes til alle kategorier pasienter 
(innlagte, dagpasienter og polikliniske pasienter), og aktiviteten er ikke spesielt knyttet til en 
poliklinisk konsultasjon. Vurdering av behovet for slike rom er derfor erfaringsbasert og gjerne på 
grunnlag av sammenligninger. Spesialrommene utgjør en betydelig del av den polikliniske 
kapasiteten etter som pasienter med kroniske sykdommer som går til kontroller eller gjentagende 
behandlinger benytter slike rom uten å belaste konsultasjonsrom/generelle behandlingsrom i 
særlig grad. I en kapasitetsvurdering bør derfor konsultasjonsrom, behandlingsrom og spesialrom 
sees i sammenheng.  
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Tabell 11: Oversikt over poliklinisk aktivitet 2008, registrert kapasitet 2010, beregnet 
kapasitetsbehov ved høy og lav utnyttelsesgrad og differanser mellom registrert kapasitet og 
beregnet behov 

Aktivitet 

2008

Reg. 

kapasitet

Poliklin. 
konsult. 

2008

Reg. antall 
konsulta 
sjonsrom 

Behov 
konsult. 
Rom lav 
u.grad

Behov 
konsult. 
rom høy 
u.grad

Reg. rom 
vs behov 

lav 
u.grad

Reg. rom 
vs behov 

høy 
u.grad

Sepsial 
rom poli 
klinikken

Haukeland 259992 313 141 81 172 232 209

Voss 14268 20 8 4 12 16 17
Haraldsplass 15909 5 9 5 -4 0 1
Kysthosp, Hagavik 7014 7 4 2 3 5 4
Sum Helse Bergen 297183 345 162 93 183 252 246
SUS, inkl Egersund 205998 149 112 64 37 85 55

SUS, eks Egersund 142

Førde, inkl Nordfjørd og Lærdal 102003 75 55 32 20 43 30
Førde, eks Nordfjord og Lærdal 57

Haugesund 73868 26 40 23 -14 3 8
Revma. Sh, Haugesund 16643 50 9 5 41 45 18
Stord 16876 6 9 5 -3 1 0
Odda 6969 8 4 2 4 6 0
Sum Helse Fonna 114356 90 62 36 28 54 26

Helseforetak 

Beregnet kap.  

behov

Reg. kap. vs 

beregnet 

behov 

Polikliniske konsultasjoner og rom 

6

 
Kommentarer: 

 Lav utnyttelsesgrad er 230 dager per år/6 timer per dag, 45 minutt per konsultasjon 
 Høy utnyttelsesgrad er 240 dager per år/10 timer per dag, 45 minutt per konsultasjon 
 Polikliniske konsultasjoner med 0-stil takst regnes som dagopphold og inngår ikke. 
 

 
Haugesund har en betydelig underdekning på konsultasjonsrom mens Helse Fonna under ett har 
en mindre overkapasitet som i hovedsak er knyttet til Revmatismesykehuset. Kapasitetstallene for 
Haugesund skiller seg ut og bør gjennomgås på nytt. Holdes Revmatismesykehuset utenfor får 
Helse Fonna en underdekning på 13 rom forutsatt lav utnyttelsesgrad 
 
Haukeland har en kapasitetsutnyttelse på under 50 % av den registrerte kapasiteten på 
konsultasjonsrom, gitt vanlig kapasitetsutnyttelse på 230 dager i året, 6 timer effektiv driftstid per 
dag og 45 minutter til hver konsultasjon. De har også god kapasitet på dagplasser og relativt god 
kapasitetsbalanse på heldøgnsplasser når pasienthotellet trekkes inn.  
 
SUS har noe overkapasitet på konsultasjonsrom men de har stor underkapasitet på døgnplasser 
samt underkapasitet på heldøgnsplasser når pasienthotellet holdes utenfor. Dette indikerer 
begrenset fleksibilitet for tilpassing av aktiviteten mellom dagbehandling, døgnbehandling og 
poliklinikk.  
 
Den polikliniske virksomheten har økt, og vil trolig fortsette å øke på grunn av økte tilbud, økt 
grad av spesialisering og økte krav til kompetanse og sikkerhet. Til tross for dette viser tabell 11 
at det er betydelig overkapasitet ved alle sykehus med unntak av Haugesund. Klassifisering og 
telling av poliklinikkrom er vanskelig å få eksakt. Rom kan ha mange funksjoner og det er ulike 
tradisjoner når det gjelder navn på funksjoner og rom.  

7.3 Sammenligninger  

Sammenligning med andre og sammenlignbare sykehus gir viktig informasjon. Det kan indikere 
om avvikende tall skyldes lokale avvik som kan rettes opp lokalt, eller om årsakene er strukturelle 
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og dermed mer krevende å endre. Tabell 12 viser sammenlignbare tall for noen av sykehusene i 
Helse Vest og Helse Sør-Øst.  
 

Tabell 12: Sammenligning av registrert kapasitet og beregnet kapasitetsbehov for 
heldøgnsplasser, dagplasser og sykehusene i Helse Vest og noen utvalgte sykehus i Helse 
Sør-Øst. 

Helseforetak

Reg. 

døgn‐ 

plasser 

inkl 

hotell

Bereg. 

behov 

døgn‐ 

plasser 

85% 

u.grad

Reg døgn 

plasser 

vs behov 

85% 

u.grad

%‐vis 

avvik

Reg. 

dag‐ 

plasser

Beregn. 

behov 

dag‐ 

plasser 

lav 

u.grad

Reg. 

dagpl. vs 

behov 

dagpl. 

lav 

u.grad

%‐vis 

avvik

Reg. 

konsult

. rom 

pol.

Bereg. 

behov 

konsult. 

rom lav 

u.grad

Reg.  

Konsult

. rom vs 

behov 

lav 

u.grad

%‐vis 

avvik

Helse Vest RHF
Haukeland, 2008/2010 1116 960 156 14 111 96 15 14 313 141 172 55
Voss, 2008/2010 83 62 21 25 11 6 5 45 20 8 12 60
SUS HF, 2008/2010 775 668 107 14 38 86 ‐48 ‐126 149 112 37 25
Førde HF, 2008/2010 281 257 24 9 43 27 16 37 75 55 20 27
Haugesund 2008/2010 238 233 5 2 8 27 ‐19 ‐238 26 40 ‐14 ‐54
Stord, 2008/2010 78 85 ‐7 ‐9 5 7 ‐2 ‐40 6 9 ‐3 ‐50
Odda, 2008/2010 39 26 13 33 8 2 6 75 8 4 4 50

Helse Sør‐Øst RHF
Kristiansand, 2006/2006 385 290 95 25 27 60 ‐33 ‐122 110 48 62 56

Arendal, 2006/2006 258 226 32 12 31 35 ‐4 ‐13 116 42 74 64

Ahus, 2006/2008 682 589 93 14 56 62 ‐6 ‐11 124 83 41 33

Aker, 2006/2008 380 373 7 2 22 39 ‐17 ‐77 94 48 46 49

Asker og Bærum, 2006/2008 307 255 52 17 27 24 3 11 57 36 21 37

Ringerike, 2006/2008 144 134 10 7 7 9 ‐2 ‐29 33 20 13 39

Buskerud, 2006/2006 410 387 23 6 32 39 ‐7 ‐22 124 61 63 51
Konsberg, 2006/2006 130 101 29 22 18 9 9 50 27 12 15 5

Rjukan, 2006/2006 51 29 22 43 1 1 0 0 5 3 2 40

Heldøgnsplasser Dagplasser Konsultasjonsrom pol.

6

 
Kommentarer: 

 Datagrunnlaget for sykehusene i Helse Vest er fra mai 2010 for kapasitet og fra 2008 for 
aktivitet. 

 Datagrunnlaget for sykehusene er i Helse Sør-Øst er innhentet på to forskjellige 
tidspunkter: For tideligere Helse Sør ble det brukt både aktivitetsdata og data for kartlagt 
kapasitet fra 2006. For sykehus i tidligere Helse Øst ble det brukt tilsvarende data fra 
henholdsvis 2006 og 2008. Ulikt tidspunkt for datagrunnlaget svekker 
sammenlignbarheten, men tallene gir trolig et generelt bilde på kapasitetssituasjonen. 

 For heldøgnsplasser er hotellplasser inkludert. 
 Det er vist et lavt/normalt nivå for utnyttelsesgrader: 85 % for heldøgnsplasser, 230 dager, 

1.5 pasienter/dag for dagopphold og 230 dager, 6 timer/dag, 45 min per konsultasjon for 
konsultasjonsrom i poliklinikken.  

 
For de fleste sykehusene viser beregningen et betydelig kapasitetsoverskudd for heldøgnsplasser. 
Det eneste sykehuset med underkapasitet er Stord mens Haugesund har tilnærmet 
kapasitetsbalanse. Odda har %-vis stor overkapasitet, men sykehuset er så lite at det trolig ikke 
har betydning for den samlede situasjonen for Helse Fonna, som med dette utgangspunktet har en 
stram situasjon for heldøgnsplasser.  
 
For Helse Sør-Øst RHF hadde alle sykehusene (som er vist i tabell 12) en betydelig overkapasitet 
på heldøgnsplasser, med unntak av Aker som var i balanse.  
 
Det generelle bildet av underkapasitet på dagplasser blir bekreftet. Små sykehus som Voss, 
Kongsberg og Førde skiller seg ut med en god kapasitetssituasjon, men også Asker og Bærum har 
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god kapasitetsdekning på dagplasser. Selv en lav utnyttelse for små lokalsykehus kan i praksis 
være uoppnåelig på grunn av at pasientstrømmen og ressursbruk ikke kan fordeles jevnt over uken 
og året.  
 
Ahus er den av de store sykehusene som er nybygget og med en tilstrekkelig kapasitet på 
dagplasser, men også Haukeland har etablert mange dagplasser. 
 
Med unntak for Haugesund og Stord har alle sykehusene til dels stor overkapasitet på generelle 
poliklinikkrom. Igjen kommer Helse Fonna ut med stor underkapasitet noe som gir grunnlag for å 
kontrollere datagrunnlaget.  

8 Oppsummering 

8.1 Datagrunnlag 

Aktivitetsdata er hentet fra Norsk pasientregister for 2008. De kan avvike noe fra pasientdata fra 
det enkelte foretaket. Dette kan skyldes vasking og tilrettelegging for nasjonalt bruk. NPR-data gir 
grunnlag for sammenligning på tvers av sykehus, foretak og regioner.  
 
Data om kapasitetsbærende rom og plasser er organisert etter Klassifikasjonssystem for 
sykehusarealer, og er samlet inn lokalt etter instruksjon fra SINTEF. I noen tilfeller har det vært 
kontakt med det enkelte sykehuset for å få data verifisert. Avvikende resultater for noen sykehus 
indikerer mulige feil i dataene. Dette bør kontrolleres. 

8.2 Beregnet kapasitetsbehov 

For å kunne drøfte om sykehuset har en kapasitet som står i forhold til aktiviteten, og kunne gjøre 
sammenligninger mot andre sykehus, må det defineres en standard for beregning av 
kapasitetsbehov. Kapasitetsbehovet er en funksjon av aktiviteten og hvor intensivt man utnytter 
den tilgjengelige kapasiteten. 
 
For heldøgnsplasser uttrykkes kapasitetsutnyttelsen i beleggsprosent, og et belegg på 85 % i 
gjennomsnitt for alle typer senger er en akseptert standard og benyttes i planlegging av nye 
sykehus. Ved vurdering av beleggsprosent for enkelte avdelinger bør det differensieres mellom 
type avdeling (normalsenger, intensivsenger, barnesenger oa) og type drift (pasienthotell, andel 
kirurgi, andel elektiv virksomhet). 
 
For andre kliniske funksjonsområder (operasjon, poliklinikk, dagområder, behandlingsenheter oa) 
er kapasitetsutnyttelsen avhengig av tilgjengeligheten til rom og/eller utstyr. For elektiv, 
planleggbar virksomhet er kapasiteten per rom/plass en funksjon av antall driftsdager i året og 
effektiv driftstid per dag. Kapasiteten per rom per dag er avhengig av antall minutter per pasient, 
inkludert ventetider og klargjøring. Ved beregning av kapasitetsbehovet kan den akutte 
virksomheten som skjer utenom åpningstiden holdes utenfor, etter som den ikke belaster 
kapasiteten i travel tid.  
 
En vanlig standard for driftstid i poliklinikker er 230 dager i året og 6 timers effektiv drift per dag. 
Det gir 1 380 driftstimer per år. Nyere sykehusprosjekter (Ahus og nytt østfoldsykehus) har 
definert en driftstid på 240 dager og 10 timer effektiv drift per dag. Det gir 2 400 driftstimer i året, 
eller en kapasitetsøkning på ca 75 % i forhold til dagens kapasitetsutnyttelse. Valg av 
kapasitetsutnyttelse for beregning av kapasitetsbehov må vurderes ut fra pasientvolum, 
bemanningssituasjonen og organisering av driften. Små lokalsykehus som Nordlandssykehuset 
Vesterålen og UNN Narvik planlegger med 220 dager per år og 6-7 timers driftstid.   
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8.3 Forbruk av sykehustjenester 

Vurdering av aktiviteten tar utgangspunkt i gruppering etter pasienttyper, organisering av 
tjenesten og forbruksrater. Inndeling av opphold etter kirurgisk og medisinsk DRG gir grunnlag 
for beregning av operasjonskapasitet. I dette prosjektet inngår ikke kartlegging av 
operasjonskapasitet, men datagrunnlaget gir grunnlag for å beregne kapasitetsbehovet. 
Erfaringsmessig er det av og til avvik mellom operasjonsregister og kirurgiske DRG, og man bør 
sammenholde disse dataene ved planlegging av enkeltinstitusjoner.   
 
Andel øyeblikkelig hjelp i forhold til elektive pasienter gir informasjon om driftssituasjonen ved 
sykehuset, forventet beleggsprosent på heldøgnsplasser og andel dagopphold i forhold til 
heldøgnsopphold. Sammenholdt med fordeling på kirurgisk og medisinske DRG gir dette 
informasjon om bl.a. muligheter for å planlegge og styre virksomheten. For mindre lokalsykehus 
finner man som regel en høy andel øyeblikkelig hjelp og i hovedsak pasienter ved indremedisinsk 
avdeling. Høyt innslag av elektiv, kirurgisk virksomhet ved slike sykehus gir indikasjoner på en 
drift tilpasset pasientgrupper ut over de som tilhører opptaksområdet. Ved å analysere detaljer om 
ICD-10 koder, DRG koder og prosedyrer vil dette kunne avklares. Det har ikke vært rom for slike 
analyser i dette prosjektet.  
 
Antall opphold og behandlinger per 1 000 innbyggere beskriver både befolkningens behov for 
helsetjenester, men også indikasjon på tilgjengelighet, tilbud, organisering av pasientforløp på 
tvers av behandlingsnivåer og forventninger i befolkningen. I prosjektet er det vist forbruksrater 
per 1 000 innbyggere for opptaksområdet for det enkelte HF, fordelt på behandlingssted. Det er 
vist forbruk av heldøgnsopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Sum for Helse Vest 
er sammenlignet med de øvrige regionene og landsgjennomsnittet. Forbruket er også korrigert for 
ulikheter i befolkningssammensetningen (kjønns- og alderskorrigering). 
 
Selv når det korrigeres for forskjeller i kjønns- og aldersfordeling i opptaksområdene til HF-ene, 
viser tallene store ulikheter i forbruksrater som gir grunnlag for mer detaljert kartlegging og 
analyser. Tallene viser også fordeling av pasientstrømmer mellom sykehus innad i HF-et, forbruk 
totalt innenfor Helse Vest og forbruk utenfor Helse Vest. Forbruk og pasientstrømmer kan i noen 
grad påvirkes og de store ulikehetene viser at det er stort rom for å endre forbruksmønsteret. 
Spesielt Helse Førde skiller seg ut med et høyt forbruk på alle områder (opphold og poliklinikk) 
og med lekkasje til andre HF og utenfor regionen. Befolkningen som bor i opptaksområdet for 
SUS har vesentlig lavere forbruk enn de øvrige.  

8.4 Kapasitetsbalanse 

I rapporten er faktisk, registrert kapasitet satt opp mot beregnet kapasitetsbehov, og det er valgt 
alternative krav til kapasitetsutnyttelse. Dette gir grunnlag for å vurdere behov for endringer i 
kapasiteten og potensialet for omstilling.  
 
Kapasitetsdata for Helse Vest er sammenlignet med tilsvarende for Helse Sør-Øst. Selv om 
datagrunnlaget har ulikt tidspunkt viser sammenligningen at trendene er de samme. Det er noe 
overkapasitet på heldøgnsplasser, stor overkapasitet på konsultasjonsrom i poliklinikkene og 
underkapasitet på dagplasser. Det er ikke gjort fremskriving av aktivitetsdata for Helse Vest, men 
erfaringsmessig vil tendensen med underkapasitet i dagplasser øke fremover.  
 
Nedgangen i liggedager og behovet for senger skyldes flere forhold, og en av forklaringene er 
overgang til dagbehandling. Overgang fra innleggelse til dagbehandling vil fortsette og 
underskuddet på dagplasser vil bli større hvis det ikke gjennomføres tiltak.  
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Nedgangen i sengetall kan fortsette forutsatt at man lykkes med overføring av pasienter til 
kommunehelsetjenesten eller andre tiltak utenfor sykehuset. Overkapasiteten i poliklinikkene gir 
fleksibilitet til økt poliklinisk virksomhet eller økt kapasitet innen dagbehandling.  
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