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1 Sammendrag  
Bakgrunn 
Dette sammendraget beskriver hensikten med og hovedinnholdet i HFP (hovedfunksjonsprogram) for 
Prosjekt sykehusutbygging, Helse Stavanger HF.  
 
HFP er et levende dokument. Det ble revidert både i konseptfasen, og siste gang ved oppstart av 
forprosjektet februar 2016 (foreliggende versjon). Historikken for HFP er som følger: 
 
Versjon 1.0 ble ferdigstilt 10.4.2014. Arbeidet ble gjennomført med bistand fra Hospitalitet as, og med 
seks brukergrupper involvert. Framskriving av befolkning og aktivitet ble gjort fra 2012-2025.  
Totalt areal summerte seg til ca. 270.000 m2 for et samlet sykehus i 2025.  
 
Versjon 1.1 ble utarbeidet i skisseprosjektfasen, med bistand fra Nordic COWI og med 
brukerinvolvering i tre grupper. Arealberegninger som var gjennomført tidligere ble utfordret med 
bakgrunn i sammenlignbare prosjekt (som Nytt Østfoldsykehus og St. Olavs Hospital). Det totale areal 
for et helt nytt sykehus ble redusert til ca. 205.500 m2, med en utbygging over flere trinn pga. 
økonomisk bæreevne. Kostnadsrammen ble satt til 8 mrd. (P85) for første byggetrinn. Hvor stort areal 
nytt sykehus i første byggetrinn dette ville gi varierte i de ulike alternativene i skisseprosjektet. 
 
Alternativer som ble utredet i konseptfasen var 

1. 0-alternativet (renoveringsalternativet / utsettelsesalternativet) 
2. Trinnvis utbygging til nytt sykehus på ny tomt (Ullandhaug/Universitetsområdet eller 

Stokka/Sandnes) 
3. Utbygging på Våland i et første byggetrinn til 2025 og skissering av videre bygge-trinn til 2040 
4. Nytt sykehus på ny tomt – utbygging i ett byggetrinn 

 
Versjon 1.2 av HFP inneholdt mindre justeringer fra versjon 1.1 etter tilbakemeldinger fra KSK (ekstern 
kvalitetssikring) før endelig ferdigstillelse av konseptvalgrapport. Versjon 1.2 var vedlagt 
konseptvalgrapport, og var grunnlag for vedtak i Styret i Helse Stavanger HF 27.11.2015, Styret i 
Helse Vest RHF 22.12.2015, og til slutt i foretaksmøtet 12.1.2016 hvor Ullandhaugkonseptet ble 
vedtatt videreført til forprosjektfasen. Et første byggetrinn innenfor en kostnadsramme på 8 mrd. gir ca. 
94.000 m2 nytt sykehus på ny tomt.   
 
Versjon 2.0 UTKAST er utarbeidet på bakgrunn av anbefalinger fra ekstern kvalitetssikrer og med nye 
aktivitetsberegninger med framskriving basert på 2014-tall og med tidshorisont til 2030. Nye 
framskrivinger og kapasitetsberegninger er utført av Sykehusbygg HF (SB-HF), og omfatter somatisk 
virksomhet som inngår i byggetrinn 1. Versjon 2.0 UTKAST ble lagt som grunnlag for arbeidet i 
forprosjektfasen. 
 
Versjon 2.0 (foreliggende versjon) har innarbeidet:  

• Justeringer gjort i forprosjektfasen i et samarbeid mellom brukergruppene, administrerende 
direktør, prosjektet og Nordic COWI for optimalisering av arealbruk* 

• Nye framskrivningsdata for befolkningsutvikling (juni 2016) fra SSB.  
• Reviderte kapasitetsberegninger fra Sykehusbygg HF for billeddiagnostikk 

 
*I vedtak fra Styret i Helse Stavanger HF (27.11.2015) er det forutsatt «at rammen settes til 8 
milliarder og at forprosjektet avklarer optimal arealbruk».  
 
HFP versjon 2.0 skal bidra til å kvalitetssikre de forhold som er påpekt i KSK-rapport og i styrevedtak, 
bl.a. risiko for at beregnet framtidig behov for funksjoner og areal var overdimensjonert.   
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Generelt om HFP 
HFP beskriver forventet befolkningsvekst og sykdomsbilde i Helse Stavangers nedslagsfelt fra 2014 til 
2030. Ut fra dette er det gjort en beregning av kapasitetsbehov for de tjenester Helse Stavanger HF 
skal levere. Kapasitetsberegningene er basert på kjente modeller og er utført av Sykehusbygg HF.  
HFP-rapporten må leses og forstås som en beregning av forventet behov, og et beste anslag for alle 
funksjoner i et helt nytt sykehus i Helse Stavanger HF.  
 
HFP- rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon, framtidig virksomhet, overordnede 
nærhetsbehov mellom sykehusets funksjoner, samt krav til og konsekvenser av fremtidig utvikling og 
endring. 
 
Befolkning og vekst 
Tall for befolkningsframskriving brukt i denne rapporten er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)1 . 
Befolkningsframskrivingen tar utgangspunkt i SSBs beregninger og det har vært brukt MMMM-tall dvs. 
middeltall for:  

• Nasjonal vekst  
• Fruktbarhet  
• Levealder  
• Netto innvandring.  

 
Framskriving fra SSB benyttet i HFP versjon 1.0 er fra juni 2014. Ny framskrivning fra juni 2016 (SSB 
MMMM 2016) har en prognose på 422 616 innbyggere i Helse Stavangers nedslagsfelt i 2030. Dette 
er 1,8 % lavere enn framskrivingen fra 2014. Prosjektet anser det ikke nødvendig å beregne kapasitet- 
og areal på ny på nåværende tidspunkt på grunnlag av denne marginale endringen.  
 
Befolkningsveksten i Helse Stavangers nedslagsområde har de siste årene vært lavere enn forventet 
grunnet den endring og omstilling som skjer i arbeidsmarkedet knyttet til oljenæringen. Om denne 
utviklingen fortsetter kan dette endre kapasitets- og arealbehov for nytt sykehus. Evt. behov for 
justering av kapasitetsberegninger vil bli vurdert fortløpende.  
 
Tabellen under viser den demografiske utviklingen i Sør-Rogaland fra 2016 til 2040 inndelt i 
aldersgrupper. Aldersgrupperingen brukes for å fange opp den endrede befolkningssammensetning 
med flere eldre enn tidligere. Kommunene er Bjerkreim, Egersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, 
Hjelmeland, Hå, Kleppe, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, 
Strand, Time (18 kommuner). Framskrivingen basert på SSB 2016 MMMM. Kolonnen 2017 viser 
innbyggertall pr. 1.1.2017. 
 
Tabell 1 Demografisk utvikling i Sør-Rogaland 2016-2025-2030-2040 (SSB 2016 MMMM) 

 
 
  

                                                      
1 www.statbank.ssb.no/statistikkbanken 
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Virksomhetsbeskrivelse 
 
Somatikk - generelt 
Det forventes stor utvikling og endring i helsesektoren de kommende år. Behandlingsformer og  
-metoder endres i takt med den medisinske og teknologiske utviklingen. Det forventes ytterligere 
vridning fra døgnbehandling til dag-/poliklinisk behandling. Som en følge av dette vurderes at 
arealbehov for diagnostikk og behandling vil øke, mens sengeområdene ikke vil øke tilsvarende. 
Liggetidene vil bli kortere, og flere pasienter kan behandles innenfor et gitt sengeantall. Likeledes vil 
både medisinske støttefunksjoner og ikke medisinske støttefunksjoner være i endring og 
automatisering. HFP peker på at disse funksjonene må dimensjoneres optimalt slik at en til enhver tid 
oppnår effektive støttefunksjoner i behandlingsforløpene (ikke ventetider grunnet 
kapasitetsutfordringer).  
 
Kirurgi og medisin 
Innen det kirurgiske fagområdet anslås en økning i behandlingsvolum for de fleste pasientgrupper. 
Kreftbehandling vil være en økende andel av både kirurgisk og medisinsk virksomhet. Det er lagt til 
grunn betydelige endringer i krav til ventetider og hastighet i utrednings og behandlingsforløpene2. 
Dette krever større grad av tilgjengelighet i operasjon, patologi, radiologi og laboratorietjenester. Det 
kreves også god tilgjengelighet og effektiv organisering av tverrfaglig utredning og planlegging av 
forløpene. Det er i HFP lagt til grunn at flest mulig pasienter som tilhører Helse Stavanger sitt 
nedslagsfelt skal få sitt tilbud i dette helseforetaket.  
 
Kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring av pasientforløpene blir nødvendig for å møte morgendagens 
krav til både ressursbruk, arealutnyttelse og kostnadsnivå for helsetjenestene. Omstillinger i 
fagområder er nødvendig som en følge av bl.a. nye behandlingsformer, “fasttrack-forløp" og den 
teknologiske utvikling (robotkirurgi, intervensjon m.m.). 
 
Intervensjonsbehandling vil fortsatt være i stor vekst fremover, og vil være en del av «fremtidens 
operasjonsstuer». Innen angiografiintervensjon vil det utføres mer avanserte prosedyrer enn det som 
er i dag. Ut fra tendenser, og etter hvert etablerte behandlinger i Europa, Asia og USA, vil nye 
behandlingsformer tas i bruk. I tillegg til dagens kjente intervensjonsbehandlinger, vil utviklingen føre til 
at nye behandlinger kan tilbys også ved SUS i de nærmeste årene. Dette gjelder for: 
skjelettintervensjon, blodtrykksbehandling, onkologiintervensjon og prostataintervensjon.  
 
I fremtiden forventes en økning i sykdomstilfeller innen flere medisinske diagnosegrupper og en større 
kompleksitet i behandlingsforløpene. Befolkningen vil få en større andel eldre, og sykdommer relatert 
til eldre vil være økende både for somatikk og psykiatri. Som en følge av samhandlingsreformen, er 
det antatt at sykehuset vil behandle færre pasienter med enkle diagnoser, mens en regner med å 
behandle flere tyngre og komplekse pasienter i fremtiden.   
 
Sykehuset har et komplett tilbud innenfor kvinnesykdommer og fødselshjelp og full spesialistutdanning 
(gruppe 1) og utdanning av faggruppene. Fødeavdelingen ved SUS er den tredje største i landet med 
nærmere 5000 fødsler årlig. Det tilbys intensivbehandling av premature og nyfødte barn i tillegg til 
generell pediatri og dagbehandling av barn. Forventet økning i fødselstall fører til en større andel 
risikogravide og økning av keisersnitt. Innenfor gynekologi forventes ytterligere overføring til 
dagbehandling mens befolkningsvekst og flere eldre, vil øke behovet for mer behandling.  
 
Utviklingen de senere årene har gitt en vridning i pasientbehandlingen fra døgn- til dag- og 
poliklinikkbehandling. I fremtiden vil det også være behov for konsultasjonsrom for andre yrkesgrupper 
som sykepleiere, jordmor, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapi, ergoterapi, sosionom mv. HFP har 
derfor lagt til grunn en økning i arealer for dagbehandling og poliklinikkbehandling.  
 
PET skanning er tatt i bruk som ny funksjon ved SUS fra mars 2017. PET skanning tenkes også 
disponert til forskning. Fagmiljøene forventer at det i 2020 er behov for at PET/CT gjennomføres fra 
ca. 2,5-7 ganger så mange undersøkelser som i dag. Det forutsettes at PET/CT vil bli benyttet for de 
indikasjoner og formål hvor det er dokumentert at den diagnostiske nøyaktigheten er bedre enn ved 
dagens alternative diagnostiseringsverktøy.  
                                                      
2 «Cancer in Norway 2011» Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, Tabell 9a og 9b “Number of new 
cases by primary site and year, 2002-2011” Oslo, Kreftregisteret, august 2013. 
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Som en følge av at kreftinsidensen er økende, må det planlegges for en høy aktivitet innen behandling 
med stråle-terapi.  
 
På grunn av økt antall operasjoner og mer kompleks behandling, vil behovet for intensiv- og 
intermediærbehandling øke fram mot 2030. Dette er tatt hensyn til i beregninger av behov for arealer 
til tyngre overvåking.  
 
Psykiatri  
Psykiatri har et hovedskille i sine behandlingsnivå mellom sykehus og DPS (distrikts-psykiatriske 
sentre). Et av hovedmålene for psykiatrien er at behandling ved DPS-ene skal øke. Tjenestetilbudet 
ved sykehusavdelingene skal ivareta pasienter med lidelser som krever spesiell kompetanse, store 
personellmessige ressurser, eller som har behov for behandling i lukket avdeling. Rapporten ”Psykisk 
helsevern for voksne. Distrikts psykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og med 
spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen”, foreslår en oppgavefordeling mellom DPS-ene og 
sentraliserte sykehusfunksjoner. Dette er lagt til grunn i dimensjoneringen av sengeantallet i HFP.  

Som følge av overflytting av funksjoner til DPS-nivået kan det oppstå behov for noe utvidelse av 
eksisterende DPS-er. Dette er ikke tatt hensyn til i HFP da denne rapporten ikke planlegger areal for 
DPS (ligger utenfor sykehuset).  

Psykiatri har i dag god nærhet til somatisk akuttmottak. Dette meldes som positivt, og HFP har vurdert 
at denne nærheten mellom akuttmottakene for psykiatri og somatikk bør fortsette i fremtiden i tråd 
med nasjonale anbefalinger.   

Flere steder i landet planlegges det polikliniske tilbudet for barn og ungdom lokalisert til DPS-ene, 
mens døgnbehandlingen på spesialisthelsetjenestenivå sentraliseres til sykehuspsykiatrien. Det 
foreligger ingen slike føringer i dag for Helse Stavanger, og HFP har forutsatt at organiseringen blir 
som i dag. 
 
Medisinske støttefunksjoner 
Medisinske støttefunksjoner omfatter i HFP følgende funksjoner: 

• Medisinske laboratoriespesialiteter 
• Radiologi (bildediagnostikk) 
• Apotek 
• Medisinsk teknologi og informatikk (MTI) 

 
Medisinsk biokjemi er en av de store biokjemiske avdelinger i Norge. Det forventes stadig økende 
muligheter for diagnostisering med utvikling av nye tester og undersøkelsesmetoder med konsekvens 
for både volum og kvalitet på laboratorieprøver. Laboratoriene utfører en stor andel analyser for 
primærhelsetjenesten. Analysemaskiner og robotteknologi i sykehuslaboratorier er tatt i bruk de 
seinere år, og denne utviklingen forventes å fortsette.   
 
Innen patologifaget forventes en større økning i antall spesialundersøkelser enn i antall prøver. Dette 
gjelder alle typer spesialundersøkelser som immunhistokjemi og kvantitative- og molekylærbiologiske 
undersøkelser. Generelt kan det på landsbasis sies at antall vevsprøver de siste fem årene har økt 
med 15 %, celleprøver med 20 %, og antall spesialundersøkelser med hele 75 %. 
 
Fagfeltet medisinsk teknologi og informatikk har i løpet av de siste årene blitt en viktig premissgiver for 
medisinsk diagnostikk og behandling. Denne teknologien er i dag avgjørende for hvilke diagnostikk- og 
behandlingsmetoder som benyttes, og for god kvalitet og effektivitet innen diagnostikk og behandling. 
Det beregnes at denne delen av virksomheten vil bli ytterligere forsterket i de kommende årene. 
 
Ikke medisinske støttefunksjoner 
I beregningene i HFP har en lagt til grunn stor grad av automatisering og effektivisering av alle 
støttefunksjoner. Det forutsettes en konseptavklaring i forprosjektet mht. medisindistribusjon, 
tøyhåndtering, avfallshåndtering og transport av varer internt i sykehuset.  Dette vil også påvirke det 
endelige behovet for totalt areal.  
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Sengevaskfunksjonen var opprinnelig tenkt desentralisert, men er i løpet av forprosjektfasen besluttet 
sentralisert bl.a. av hensyn til hygienekrav.  
 
Sentralkjøkken / produksjonskjøkken er forutsatt som nå lokalisert utenfor sykehusområdet; enten på 
Forus i dagens lokaler eller nærmere Ullandhaug. Areal til produksjonskjøkken er ikke inkludert i HFP, 
men muligheter for etablering av produksjonskjøkken nært til nytt sykehus blir vurdert i eget prosjekt.  
 
Samfunnsutviklingen tilsier at fremtidig vakt og sikring av sykehuset vil bli både ressurs- og 
arealkrevende. Med pasienten i sentrum er det av stor betydning at det tilrettelegges for aktiviteter og 
funksjoner knyttet til pasientservice. For pasienter i krevende behandlingsforløp er det verdifullt å ha 
tilgang til rekreasjonsområder for å delta på ulike sosiale arenaer.  
 
Undervisning og forskning 
Foretaket har høy forskningsaktivitet, og har ambisjoner om å utvikle og befeste sin posisjon som 
universitetssykehus. Det planlegges for en mulig klinisk medisinutdanning i Stavanger og en betydelig 
utvidelse av bachelorutdanninger i helsefag. Det tas høyde for økt behov for arealer til denne 
virksomheten.  
 
Forutsetninger lagt til grunn i kapasitetsberegning ene  
I HFP arbeidet er følgende forutsetninger lagt til grunn i beregning av kapasitet:  

• Ambisjonen på sikt er å opprettholde en egendekning av spesialisthelsetjeneste funksjoner i 
forhold til opptaksområdet på minimum 90 %.  

• Omstilling fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk fortsetter. 
• Liggetiden forutsettes redusert.  
• Det forutsettes at behandling i kommunehelsetjenesten vil øke, og effekten av 

samhandlingsreformen vil påvirke antall og type pasienter som innlegges.  
• Ambisjonen er å ikke ha langliggere i foretaket.  
• Alle innlagte barn opp til 18 år skal samles i barneavdelingen.  
• Det er forutsatt effektiv arealutnyttelse på 230 dager/år.  
• Det er beregnet kapasitet- og arealbehov med åpningstider på både 8 timer og 10 timer/dag 

på poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon. Erfaringer fra andre sykehus tilsier at 10 timer 
åpningstid er vanskelig gjennomførbart på alle områder.  

 
 
Framskriving av pasientaktivitet fra 2014 til 2030   
På bakgrunn av SSB befolkningsvekst er det fremskrevet pasientaktivitet fra 2014 til 2030, og 
innarbeidet omstillings- og effektiviseringstiltak. Dette vises i tabellen under. For detaljerte tabeller 
henvises til kapittel 4.  
 
Tabell 2: SUS Fremskrevet pasientaktivitet 2014- 2030 med kvalitative endringsfaktorer og omstilling 

 2014 
Aktivitet 

2030 
Demografisk 
framskrevet 
aktivitet 

2030  
Framskrevet 
aktivitet med 
omstilling og 
effektivisering  

%-
endring 
dem. 
framskr. 

%-
endring  
med 
endring/ 
omstilling  

Liggedøgn 196 320 281 063 198 373 43,2  1,0  

Døgnopphold 41 809 57 404 49 586 37,3  18,6  

Dagbehandling 20 280 28 426 34 716 40,2 71,2  

Poliklinikk 278 062 366 904 436 594 32,0 57,0  

Operasjoner 22 778 30 822 34 621 35,3 52,0 

Bilde-

diagnostikk 

134 287  202 148  50,5 
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Arealstandarder og arealberegning 
Følgende arealstandarder er lagt til grunn i HFP, og er veiledende i det videre arbeid i forprosjekt:  
 
Tabell 3: Arealstandarder SUS HFP  

Funksjoner  Kvm netto  
 

Merknader  

Kliniske funksjoner   

Sengeområder normal 30  

Dagplass somatikk 20  

Poliklinikkrom standard 30  

Spesialrom somatikk 40  

Hotellseng 23  

Observasjonsseng 30 12 senger a 15 m2 

Medisinske servicefunksjoner   

Intensivsenger 40  

Intermediærsenger 35  

Postoperativ 12  

Operasjon inneliggende 105  

Operasjon dag 105  

Billeddiagnostikk 80  

Intervensjonslaboratorier 100  

Fødestue 50  

Ikke medisinske servicefunksjoner   

Kontorarbeidsplasser 8,5  

Kontorplasser administrasjon 9  

Møterom 1,8 pr. plass 

 
 
Arealbehov HFP 
Fremtidig teoretisk arealbehov er beregnet på ny i HFP 2.0 basert på aktivitetstall fra 2014 samt 
framskriving av aktivitet og beregning av kapasitet i 2030. Tabellen under viser revidert HFP som ble 
godkjent i Prosjektrådet i november 2016. 
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Tabell 3 HFP versjon 2.0 

 

Byggetrinn 1 BT1 Byggetrinn 2 BT2

Antall 

enheter

Areal-

norm

total

Arealbehov 

kvm netto

andel

BT1

Areal-

behov 

kvm netto

BT 1

Antall 

enheter

andel

BT2

Areal-

behov kvm 

netto

BT 2

Antall 

enheter

B/N faktor avdelingsvis

1 Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
1.1 Akuttmottak 1 1755 1 755 100 % 1 755 1 0 % 0

1.2 AMK 1 200 200 0 % 0 0 100 % 200 1

1.3 Observasjonssenger i mottak 12 15 180 100 % 180 12 0 % 0

Delsum 2 135

2 Somatikk. Poliklinikker/dagområde 127 172

2.1 Poliklinikker 144 30 4 320 50 % 2 160 72 50 % 2 160 72

2.2 Kliniske spesiallaboratorier 65 40 2 600 50 % 1 300 33 50 % 1 300 33

2.3 Dagområde, medisinske fag 90 20 1 800 25 % 450 23 75 % 1 350 68

Delsum 8 720

3 Døgnbehandling                                                   senger: 667 inkl. Lassa 650 17

3.1 Sengeområde Observasjon 50 30 1 500 100 % 1 500 50 0 % 0 0

3.2 Sengeområde Normalsenger inkl. barsel 501 30 15 030 100 % 15 030 501 0 % 0 0

3.3 Sengeområde barn 32 37 1 184 100 % 1 184 32 0 % 0 0

3.4 Sengeområde rehab. (Lassa -BT2) 17 31 527 0 % 0 0 100 % 527 17

3.5 Hotellsenger 0 23 0 0 % 0 0 100 % 0 0

3.6 Intermediærsenger 24 35 840 100 % 840 24 0 % 0 0

3.7 Intensiv 20 40 800 100 % 800 20 0 % 0 0

3.8 Nyfødtintensiv 23 43 989 100 % 989 23 0 % 0 0

3.9 Fødestuer 18 50 900 100 % 900 18 0 % 0 0

Delsum 21 770

4 Operasjon og oppvåkning

4.1 Operasjon døgn og dag 36 105 3 780 53 % 2 003 19 47 % 1 777 17

4.2 Utstyrslager og verksted 2 105 210 50 % 105 1 50 % 105 1

4.3 Postoperativ oppvåkning 54 12 648 53 % 343 29 47 % 305 25

4.4 Dagkirurgiske dagplasser 34 16 544 0 % 0 0 100 % 544 34

4.5 Personalrom / kontor 4 40 160 53 % 85 2 47 % 75 2

4.6 Sterilsentral 500 100 % 500 0 % 0

Delsum 5 842

5 Medisinsk service

5.1 Billeddiagnostikk 34 80 2 720 35 % 952 12 65 % 1 768 22

5.2 PET 1 200 200 0 % 0 0 100 % 200 1

5.3 Intervensjonlaboratorier 9 100 900 100 % 900 9 0 % 0 0

5.4 Stråleterapi 4 285 1 140 0 % 0 0 100 % 1 140 4

5.5 Fysio og Ergoterapi 1 379 50 % 690 50 % 690

6 339

6 Laboratorier og Apotek

6.1 Laboratorier 5 000 35 % 1 750 65 % 3 250

6.2 Apotek 1 490 10 % 149 90 % 1 341

Delsum 6 490

7 Ikke medisinsk service

7.1 Medisinsk teknikk 700 50 % 350 50 % 350

7.2 Øvrig intern service 4 150 35 % 1 453 65 % 2 698

7.3 Personalservice 7 798 50 % 3 899 50 % 3 899

7.4 Pasientservice 1 850 50 % 925 50 % 925

Delsum 14 498

8 Kontorer undervisning og administrasjon

8.1 Ledelse og Administrasjon 2 100 10 % 210 90 % 1 890

8.2 Kontorer og møterom        -        obs! må fordeles! 9 300 50 % 4 650 50 % 4 650

8.3 Undervisning og forskning 6 850 20 % 1 370 80 % 5 480

Delsum 18 250

9 Teknisk sentral

Total nettoareal i alt (somatikk) 84 044 47 422 36 622

Tillegg for tverrgående arealer / kom. + teknikk

Bruttoareal somatikk i alt (brutto/netto faktor 2,0) 168 088

10 Psykiatri

Total nettoareal i alt (psykiatri) 17 607 0 % 0 100 % 17 607

Bruttoareal psykiatri i alt (brutto/netto faktor 1, 8) 31 693 0 % 0

Bruttoareal sammenlagt 199 781

HFP versjon 2.0 Helse Stavanger HF                        

Framskriving 2014-2030

justeringer etter prosjektrådet 11/2016
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Strategi for utbygging 
I løpet av konseptfasen ble det tidlig klart at foretakets økonomiske bæreevne tilsier at rammen for 
investeringer settes til 8 milliarder kroner. Sykehuset har lagt som føring at all akutt- og elektiv 
døgnaktivitet somatikk skal legges til første byggetrinn, mens dag- og poliklinisk behandling samt 
psykiatri blir værende på eksisterende sykehus til de senere byggetrinn.  
 
Hvilke funksjoner som endelig skal inkluderes i første byggetrinn besluttes tidlig i forprosjektfasen. På 
dette tidspunkt kalkulerer en med antall nye m2 som kan bygges. Beregnet ut fra den langsiktige 
økonomiske bærekraften til foretaket er dette estimert til ca. 94.000m2 nytt sykehusbygg på ny tomt 
som inkluderer somatikk akutt og elektiv døgnvirksomhet.  
  
Det påregnes å utføre noe renovering i eksisterende bygninger på Våland for gjenværende drift. 
Renoveringen er inkludert i prosjektinvesteringen for byggetrinn 1.   
 

2 Mål, rammer og mandat 

2.1 Mål og rammer 

Mål og rammer er hentet fra «Plan og mandat for forprosjektfasen» (februar 2016) som er siste 
oppdaterte versjon av mandat for prosjektet.  

2.1.1 Samfunnsmål 

Samfunnsmålet for Prosjekt sykehusutbygging er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et 
helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.   

• Prosjektet skal bidra til å sikre at en bygger på bærende element for et framtidig og 
kvalitetsmessig godt tilbud i spesialisthelsetjenesten - i tråd med lover og forskrifter, 
planer og strategier på nasjonalt og regionalt nivå.  

• Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestens hovedformål som er å 
tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at 
tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og 
preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og 
rettferdig fordelt. 

• Prosjektet skal bidra til å understøtte at spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til 
utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende samt forskning, 
ivaretas på en god og fremtidsrettet måte.  

 
Sykehuset er en av de største arbeidsplassene i regionen, og har et samfunnsansvar utover det å 
sørge for helsetjenester til befolkningen. Et nytt sykehus skal bygges i tråd med gjeldende miljøkrav, 
og bl.a. bidra til å nå mål om reduksjon av CO2-utslipp. Nullvekst i biltrafikk i regionen er et eksempel 
på et slikt mål, som også et nytt sykehus skal bidra til, ved å legge til rette for kollektivtilbud og gang-
/sykkelmulighet for ansatte.  
Oljenæringen har over mange år vært viktig i Stavangerregionen. I en tid der det skjer en omstilling i 
denne sektoren, ligger det et potensiale til økt næringsutvikling og verdiskaping for samfunnet ved et 
bedre samarbeid mellom næring, universitet og sykehus innen helserelatert virksomhet.   En slik 
satsing vil også være i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets strategi for forskning og 
innovasjon HelseOmsorg21.  

2.1.2 Effektmål  

Effektmålene beskriver effekten tiltaket vil ha for bruker – altså pasienter, pårørende, ansatte, elever, 
studenter og andre samarbeidspartnere som f.eks. kommunehelsetjeneste, universitet og næringsliv.  
Målene for Helse Stavanger HF er beskrevet i «Strategiplan for Helse Stavanger HF 2013-2017» og 
«Helse2020» (mål- og strategiplan for Helse Vest RHF).  
Disse er: 

• Trygge og nære sykehustjenester 
• Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk 
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• En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon 
I arbeidet med å nå disse målene har Helse Stavanger HF formulert seks strategiske 
satsingsområder. Ett av disse er «Tilstrekkelig areal og teknologisk utstyr til god diagnostikk og 
behandling». Prosjekt sykehusutbygging er sentralt i dette. 
 
Effektmål realiseres først når prosjektet i sin helhet er realisert. Effektmål for Prosjekt 
sykehusutbygging er å ivareta at et nytt sykehus har: 
 

• Tilstrekkelig areal i en bygningsmasse som er tilpasset de helsetjenester som skal 
utføres  

• Framtidsrettede områder for diagnostikk, behandling og rehabilitering mht. størrelse, 
driftsøkonomi og funksjonalitet 

• God logistikk (pasienter, pårørende, ansatte og varer) 
• Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet kombinert med god 

bygg-økonomi 
• Mulighet for fleksible driftsformer og utnyttelse av lokaler og utstyr 
• Tilrettelagt for økt samhandling (tverrfaglig, flerfaglig) 
• Tilrettelagt for utdanning og rekruttering av helsepersonell 
• Tilrettelagt for forskning, opplæring og undervisning 
• Tilrettelagt for at gode medisinskfaglige funksjoner kan videreutvikles 
• Tilrettelagt for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring  
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak, inneklima og 

arbeidsmiljø 

2.1.3 Resultatmål 

Prosjektet skal leveres innenfor fastsatt tidsplan. BT1 på Ullandhaug skal ferdigstilles og tas i bruk 
innen første kvartal 2023. 
Videre skal prosjektet leveres med planlagt ytelse og innenfor en total prosjektkostnad på 8 milliarder 
NOK (P85 inkl. mva. 2014 kroner).3 Styringsmålet for prosjektet skal være innenfor P50-rammen. 4 

Prosjektet skal gjennomføres med den funksjonalitet og de standarder, kvaliteter og spesifikasjoner 
som fremgår av skisseprosjektet. 

Det skal tilstrebes å velge de løsninger som totalt sett gir lavest årskostnader og gunstigste drifts- og 
vedlikeholdskostnader, samtidig som prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid og økonomi 
oppfylles. Det er forutsatt at nytt sykehus skal etableres med en nøktern og robust standard, i 
hovedsak basert på kjent teknologi. Prosjektet vil bli justert og optimalisert hva gjelder funksjoner og 
areal i forprosjektfasen, etter at HFP blir oppdatert basert på siste tilgjengelig aktivitets- og 
demografidata. 

2.1.4 Rammeforutsetninger 

Prosjektet fikk godkjent konseptvalgrapporten ihht. vedtak i hhv styrene i Helse Stavanger HF 27. 
november 2015, styret i Helse Vest RHF 22. desember 2015 og i foretaksmøtet den12 januar 2016.  
 
Vedtaket fra Helse Stavanger HFs styresak 059/13B:  

• Styret anbefaler at Ullandhaugkonseptet velges og at Prosjekt sykehusutbygging videreføres 
til forprosjektfasen  

• Styret legger til grunn at rammen settes til 8 milliarder og at forprosjektet avklarer optimal 
arealbruk.  Forutsetningen er at all somatisk døgnbehandling, nødvendige radiologi og 
laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akuttfunksjoner, samt deler av dagbehandling og 
poliklinikkareal med tilhørende støtte- og serviceareal, med unntak av rehabilitering, samles 
på Ullandhaug i trinn 1  

                                                      
3 P85= Er summen av forventede kostnader (P50) og avsetning for usikkerhet. Ved valg av P85 som kostnadsramme vil 
sannsynligheten for at man ikke får kostnadsoverskridelser være ca. 85 % (basert på en usikkerhetsanalyse).  
4 P50= Forventet kostnad som innebærer lik sannsynlighet for overskridelser som for mindre forbruk. Kalles også 
forventningsverdi 
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• Styret ber AD legge til rette for at en i forprosjektet utvikler gode tiltak som sikrer at ulempene 
med to-deling reduseres til et minimum 

• Styret ønsker en ytterligere konkretisering av økonomiske forutsetninger, innhold og tidsplan 
for de videre byggetrinn i forbindelse med behandlingen av langtidsbudsjettet i 2016 

• Styret ber AD innlede dialog med Rogaland fylkeskommune i forprosjektfasen med henblikk 
på å sikre et kollektivtilbud av sammenliknbar kvalitet på Ullandhaug, jfr. vedtak i 
Fylkesutvalget saksnr. 14/10111-14 pkt. 4  

• Styret ber administrerende direktør legge til rette for at intensjonene med Sykehusbygg HF 
ivaretas og at det legges til rette for god samhandling  

• Styret forutsetter at endelig organisasjonsmodell for prosjektet fremlegges for styret til 
beslutning  

•  Styret vektlegger at valg av entreprisemodell skal sikre at lokale tilbydere kan delta i 
konkurransen  

• Saken oversendes Helse Vest RHF for endelig behandling 
 

2.2 Bakgrunnsinformasjon og referansedokumenter 

HFP utarbeides i tråd med de retningslinjer som gis i Nasjonal veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter.  
 
Når HFP foreligger skal følgende være utarbeidet: 

• Dokumentasjon og beskrivelse av dagens situasjon, samt krav til og konsekvenser av 
fremtidig utvikling og endring. 

• Kvalitetssikring av data om aktivitet, kapasitet, bygg og bemanning.  
• Beregning av fremtidig aktivitet, kapasitetsbehov og arealbehov fordelt på hoved- og 

delfunksjoner. 
• Skissere nærhetsbehov av funksjoner og beskrive en god pasientlogistikk som bygger på 

dagens og fremtidens pasientforløp. Nærhetsbehovet vurderes grundig i 
delfunksjonsprogrammet.  

• Fastlegge rammer for den bygningsmessige prosjekteringen.  
 
 
Relevant bakgrunnsinformasjon for arbeidet med HFP har vært: 

• Utviklingsplan for Helse Stavanger HF 12.9.2012 
• Idéfase Helse Stavanger HF 2013 
• Helse Stavanger HF - Plan og mandat for Konseptfase Prosjekt sykehusutbygging  
• Helse Stavanger HF - Plan og mandat for Forprosjektfase Prosjekt sykehusutbygging 
• Helse Stavanger HF – Konseptvalgrapport 2015 med vedlegg 
• KSK-rapport – Deloitte 2015 
• Styrevedtak vedr. sykehusutbygging i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF 
• Helse 2020 Strategi for Helseregionen 
• Strategiplan for Helse Stavanger HF 2013 – 2017 
• Laboratorie- og billeddiagnostikk virksomhet i Helse Stavanger HF 2025 – 2040 
• Regional plan for laboratorietjenester i Helse Vest 2015-2025  
• Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017 
• Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen – Helsedirektoratet IS- 2057 1.4.2014 
• Nasjonal kreftstrategi 2013 – 2017 (HOD) 
• Rengjøring av senger i sykehus – SINTEF 7.12.2012  
• «Cancer in Norway 2011» Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 

Tabell 9a og 9b “Number of new cases by primary site and year, 2002-2011” Oslo, 
Kreftregisteret, august 2013. 

•    Kunnskapssenteret “Estimering av antall PET/CT undersøkelser i 2020 på regionalt nivå 
(Vedlegg til notat fra p.nr. 546, 2009). 

•    Multimap - rapport 2014 
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2.3 Mandat for brukermedvirkning 

Med brukermedvirkning / brukergrupper menes her medarbeidere og evt. representant fra 
pasientbrukerutvalg. Medarbeidere er representert med tillitsvalgte, verneombud og oppnevnte 
fagpersoner. Tillitsvalgte har en formell rolle i henhold til lovverk og avtaler. 
 
Brukergruppene har rådgivende funksjon. Deltakerne skal gi råd både basert på egen kompetanse, 
innhenting av kompetanse fra den delen av virksomheten de representerer, samt ut fra å ivareta 
helhetsperspektiv for virksomheten.  
 
Viktige oppgaver for brukergruppene ved revisjon av HFP og DFP er: 

• Kommentere, gi innspill til- og kvalitetssikre oppdatert datagrunnlag ihht.  HFP 
(hovedfunksjonsprogram) og DFP (delfunksjonsprogram) 

• Forankre behov og dimensjonerende forutsetninger 
• Bistå med innspill til grunnlag for beslutning av viktige prinsipp og løsninger 
• Kommentere og gi innspill til forslag til videreutvikling og optimalisering av valgt konsept: 

– Bistå i utarbeidelse av prioriteringsliste for BT1  
– Bistå med innspill til beslutning av to-deling BT1 og BT2 

• Faglig rådgivning til Nordic COWI og prosjektgruppen 
• Forankre viktige prinsipp og løsninger i eget fagmiljø 

 

2.4 Prosess og organisering av brukergrupper 

Arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet er organisert ved opprettelse av flere kliniske 
brukergrupper, og på ulike måter i de ulike faser av prosjektet. 
 
HFP versjon 1.0 ble utarbeidet med bistand fra Hospitalitet as i perioden fra august 2013 til februar 
2014. Prosessen ble organisert med seks grupper for hovedfunksjonene opererende fag, intervensjon, 
ikke opererende fag, psykiatri, medisinske støttefunksjoner og ikke medisinske støttefunksjoner.    
 
Revisjon av HFP (versjon 1.1) ble gjennomført i forbindelse med skisseprosjektet i 2015 med tre 
brukergrupper; Teknikk, klinikk medisin og klinikk støttefunksjoner. Nordic COWI bistod i arbeidet.  
 
Revisjon av HFP (versjon 1.2) ble gjennomført med mindre justeringer / oppretting av feil påpekt av 
KSK, og ble utført av prosjektledelsen.  
 
Revisjon av HFP UTKAST (versjon 2.0) ifm. oppstart av forprosjekt 2016 inneholder nye 
kapasitetsberegninger framskrevet til 2030, og basert på Sykehusbygg HF sin framskrivingsmetodikk.   
 
Revisjon av HFP (versjon 2.0) inkluderer ny befolkningsframskriving fra SSB fra 2016 samt justeringer 
gjort i forprosjektfasen. Arbeidet i denne fasen er gjennomført med brukermedvirkning i 4 
brukergrupper, og særmøter innenfor en rekke funksjonsområder. 
 
I tillegg har det vært egne brukergrupper for hovedprogram utstyr og overordnet teknisk program. Det 
er utarbeidet egne program for disse områdene, som ikke inngår i HFP, men som er avstemt og 
oppdatert ihht. endelig versjon av HFP i forprosjektet.  
 

2.5 Begrepsavklaringer 

Tabellen viser betydningen av noen av de forkortelser og begreper som er benyttet i rapporten. 
 
Tabell 4: Begrepsavklaring 

Bygningsmessig utviklingsplan  Plan for utvikling av helseforetakets bygg og 
infrastruktur. Planen baseres på den 
virksomhetsmessige utviklingsplanen, FDVU-
kostnader, analyser av byggenes tekniske 
tilstand og egnethet.  
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Bruttoareal  Byggets totale arealer inklusiv 
funksjonsarealer, trafikkarealer, tekniske 
arealer og veggtykkelser. Kan beregnes på 
grunnlag av nettoarealer med et påslag, 
såkalt brutto/netto faktor (B/N-faktor). 
Bruttoarealene må være sammenlignbare 
mellom sykehusprosjekter, ref. Veileder for 
Hovedfunksjonsprogram i sykehusprosjekter, 
januar 2008, www.sjukehusbygg.no  

Brutto utstyrsprogram  
(BUP)  

Det samlede utstyrsbehov i prosjektet 
definert på grunnlag av funksjoner og 
kapasitet/aktivitetsnivå.  

Delfunksjonsprogram  
(DFP)  

Programdokument for funksjonsenheter i 
sykehuset (deler av sykehuset), med 
tilhørende rom, arealbehov, nærhetsbehov 
mv.  

Detaljprosjekt (DPR), anbudsprosjekt  Plandokument med detaljløsninger, mengder 
og anbudsunderlag. I noen tilfeller deles 
dette i detaljprosjekt og anbudsprosjekt.  

Driftsøkonomi  Balansen mellom foretakets inntekter og 
utgifter i driften. Inkluderer avskrivinger og 
finansielle kostnader.  

Fleksibilitet  Bygningens evne til å møte vekslende 
funksjonelle, kapasitetsmessige og tekniske 
krav. Deles som regel i fleksibilitet 
(tilpassingsevne), generalitet og elastisitet.  

Forprosjekt (FP)  En prosjekteringsaktivitet som resulterer i en 
beskrivelse av alle dimensjonerende, 
tekniske forutsetninger for bygget og 
gjennomføringsstrategi for utbyggingen.  

Forprosjektfasen  De aktiviteter som er nødvendig for å 
definere og dimensjonere bygget, og 
kvalitetssikre gjennomføringsstrategien og 
grunnlaget for gjennomføringen. Denne fasen 
kalles også hovedstudie, blant annet i 
industriprosjekter.  

Gjennomføringsfasen  Omfatter alle aktiviteter etter at beslutning om 
realisering er tatt og til prosjektet er 
gjennomført. I denne veilederen viser det til 
alle aktiviteter etter forprosjektet 

Hovedfunksjonsprogram  
(HFP)  

Overordnet programdokument som viser 
aktivitet, kapasitet, funksjoner, viktige rom og 
driftsmodell. Beregning av netto og brutto 
arealbehov. Ref. Veileder for 
hovedfunksjonsprogram.  

Hovedprogram  
(bruker)utstyr (HPU)  

Overordnet programdokument/plan for 
dimensjonering og anskaffelse av 
brukerutstyr, knyttet til funksjonsområdene i 
HFP. Oppstilling av utstyrskalkyle. Ref. 
Veileder for hovedprogram utstyr.  

Idéfasen  Bygger på utviklingsplanen og omfatter 
idésøk og ¨vurdering av alternative løsninger, 
avklaring av hvilke alternativer som skal 
utredes i konseptfasen (er ”liv laga”). 
Beslutning om start idéfase forutsetter at 
behov for tiltaket er innarbeidet i 
utviklingsplan og investeringsplan. Denne 
fasen kalles også idéstudie, blant annet i 
industriprosjekter.  

Klassifikasjonssystem  for Organisering av kapasitet og rom i 
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sykehusbygg  sykehusbygg i forhold til hvilke funksjoner og 
oppgaver rommene benyttes til. Nomenklatur 
for benevning av hovedfunksjoner, 
delfunksjoner og rom. Grunnlag for 
kartlegging av kapasitet og arealer og 
fordeling av disse på funksjoner, 
organisasjonsenheter og bygg.  

Konseptfasen  Omfatter alle aktiviteter som kreves for å 
etablere et felles grunnlag for å vurdere og 
sammenligne alternativene, og anbefale 
hvilket alternativ som skal utredes videre i 
forprosjektet. Denne fasen kalles også 
forstudie, blant annet i industriprosjekter.  

Konseptrapport  En helhetlig fremstilling av alle alternativene 
som omfatter rammebetingelser, mål, 
forutsetninger, løsninger samt 
investeringsmessige og driftsøkonomiske 
konsekvenser. Omfatter også kriterier for 
valg og evaluering og anbefaling av løsning. 
Grunnlag for KSK. Gir grunnlag for å beslutte 
gjennomføring det anbefalte alternativet.  

KSK  Ekstern Kvalitets Sikring Konseptfasen. 
Kvalitetssikring basert på konseptrapporten 
utført av ekstern rådgiver og i henhold til 
oppsatte kriterier. Det foreligger et eget 
kravdokument for gjennomføring av KSK.  

Nettoarealer  Netto areal, funksjonsareal. Arealet i et rom 
begrenset av vegger og søyler, ref NS 3940. 
Omfatter funksjonsarealer for de 
programmerte rommene.  

Netto utstyrsprogram  
(NUP)  

Det (bruker)utstyret som prioriteres for 
nyanskaffelse når verdien av utstyr som kan 
gjenbrukes er trukket fra. NUP gir grunnlag 
for utstyrsprosjektet  

Nullalternativet  Nullalternativet skal vise konsekvenser av å 
opprettholde akseptabel ytelse for 
virksomheten og bygget over byggets 
resterende levetid, med minst mulig 
kostnader. Dette er den aktuelle og relevante 
løsningen hvis investeringsprosjektet ikke 
kan gjennomføres. Kalles også et 
referansealternativ eller et 
utsettelsesalternativ.  
Nullalternativet skal fremstilles 
sammenlignbart med de øvrige alternativene 
når det gjelder planhorisont og hvilke 
konsekvenser det har for investeringer og 
drift. Det vises også til veileder nr. 8 
Nullalternativet, datert 28.04.2010 utgitt av 
Finansdepartementet. 
http://www.concept.ntnu.no/ks-
ordningen/veiledere  

Overordnet teknisk  
program (OTP)  

Programdokument som definerer 
ambisjonsnivået for tekniske løsninger på et 
overordnet nivå.  

Romfunksjonspro gram  
(RFP)  

Detaljert programdokument som beskriver 
hvilke funksjoner som utføres i det enkelte 
rommet, og hvilke krav dette stiller til rommet, 
inklusiv teknisk infrastruktur.  
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Skisseprosjekt (SPR)  Plandokument på overordnet nivå. Viser 
planer på etasjenivå og plassering av viktige 
funksjoner. Grunnlag for beregning av 
bruttoarealer og prosjektkostnad.  

Suksessfaktorer  Kritiske faktorer for en vellykket 
gjennomføring av prosjektet. Motsatsen er 
fallgruver.  

Suksesskriterier  Kriterier for hva som ansees som vellykket 
gjennomføring. HOD, RHF, HF og utførende 
kan ha ulike suksesskriterier. Gode 
suksesskriterier er målbare og entydige.  

Tidligfasen  Omfatter perioden fra beslutning om at det 
skal startes en planprosess for et prosjekt 
som er prioritert i utviklingsplanen og 
investeringsplanen, til det er besluttet at 
prosjektet skal gjennomføres (eller ikke).  

Usikkerhetsanalyser  Systematisk fremgangsmåte for å identifisere 
og beregne kostnader knyttet til usikkerhet. 
Usikkerhetsanalysen gir grunnlag for å sette 
kostnadsrammen.  

Utviklingsplan  Sammenstilling av en virksomhetsmessig 
utviklingsplan og en bygningsmessig 
utviklingsplan på HF-nivå, som viser 
sammenhengene mellom forventet 
virksomhetsutvikling og krav til endringer og 
tilpassinger av byggene.  

Virksomhetsmessig utviklingsplan  Plan for utvikling av helseforetakets primære 
virksomhetsområder basert på fagplaner og 
overordnede, strategiske planer og føringer. 
Planen skal være konkret og 
operasjonaliserbar.  

Økonomisk bæreevne  Et uttrykk for i hvilken grad HF og RHF kan 
håndtere sine økonomiske forpliktelser når 
bygget står ferdig og i byggets levetid.  

 

3 Virksomheten  
Opptaksområdet for Helse Stavanger HF består av kommunene Bjerkreim, Egersund, Finnøy, 
Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kleppe, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, 
Sola, Stavanger, Strand, Time (18 kommuner). Befolkningstallet i nedslagsfeltet var pr. mai 2015 ca. 
360.000.  
 
Helse Stavanger HF har «sørge-for»-ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen, og har i tillegg 
funksjon som universitetssjukehus.  
 
I det følgende beskrives virksomheten, nåsituasjon og framtidig utvikling, i en forkortet versjon. 
Fullstendige beskrivelser er vedlagt HFP versjon 1.0 (delutredning brukergrupper).  
 

3.1 Opererende fag og akuttfunksjoner  

Omfatter i HFP følgende funksjoner: 
• Akuttmottak med akuttpoliklinikken og diagnostisk senter 
• AMK-sentral, ambulansetjenesten og luftambulansehelikopter 
• Kirurgiske fagområder 
• Operasjon inneliggende og oppvåkning inneliggende 
• Dagkirurgi og postoperativ dagkirurgi 
• Sterilsentral 
• Poliklinikker og spesiallaboratorier (for hele Helse Stavanger HF) 
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• Kliniske spesial- og intervensjonslaboratorier for poliklinikk (for hele Helse Stavanger HF) 
• Overnatting (personell på vakt) for hele Helse Stavanger HF. 

 

3.1.1 Akuttmottak med akuttpoliklinikk 

Det sentrale akuttmottak for Helse Stavanger HF mottar alle øyeblikkelighjelp-pasienter til sykehuset. 
Pasientene mottas, vurderes og prioriteres. Dette er ikke gjeldende i samme grad for kvinne/barn og 
psykiatriske pasienter. 
 
Akuttmottak tok imot ca. 31.500 pasienter i 2014 og ca. 16.500 på akutt poliklinikk. Variasjoner over 
ukedager og døgnet er vist i tabell under. 

Figur 1: Antall pasienter i gjennomsnitt inn til akuttmottak pr. ukedag 2012- 2014 

 

 
 
Figur 2 Tidspunkt når pasienter legges inn i akuttmottak 2012 - 2014 

 
 
 
Følgende premisser er lagt til grunn i HFP: 

• Medisinske barn5 mottas på barneklinikken  
• Kirurgiske barn6 tas hånd om i det sentrale akuttmottak 
• ØNH–pasienter, med unntak av natt, tas imot på relevant poliklinikk eller i sengeområde 
• Fødekvinner samt gynekologiske pasienter mottas på kvinneklinikken 
• Psykiatrisk divisjon har eget akuttmottak. I fremtiden ønskes nærhet mellom psykiatrisk og 

somatisk akuttmottak.   
• Multitraume-pasienter tas hånd om i traumerom i det sentrale akuttmottaket.  

 
Akuttmottak planlegges inndelt i ulike soner; triageområde, akuttrom, behandlingsenhet og 
akuttpoliklinikk. En slik utforming med ulike soner til ulik aktivitet er en modell som har vist seg å være 
hensiktsmessig i dagens MOBA (Mottaks- og behandlingsavdeling). I et akuttmottak er det stor 
variasjon i antall pasienter, og viktig med mulighet for å kunne ha oversikt over pasientene til en hver 
tid.  
 
I triageområdet blir pasientene etter ankomst fortløpende triagert (prioritert) etter hastegradkode for å 
kvalitetssikre at alle pasienter blir riktig ivaretatt og får en riktig prioriteringsrekkefølge. Alle 
øyeblikkelighjelp-pasienter som innlegges i akuttmottak kommer via ventearealet (triage) med unntak 
av pasienter som anses som alvorlig kritisk syke. Alvorlig kritisk syke plasseres direkte til akuttrom fra 
ambulansehallen hvor forhåndsdefinerte team møter pasientene. Akuttrommet har fire plasser, hvorav 

                                                      
5 Barn som ut fra innkomstproblemstilling primært vil bli behandlet av barnemedisiner 
6 Barn som ut fra innkomstproblemstilling primært vil bli behandlet av kirurger 
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en plass er for barn og er utstyrt med spesialutstyr for å kunne ta imot akutt kritisk syke pasienter. 
Akuttrommet bør ha direkte/nær adgang til CT, MR, intervensjonsstue og til vanlig skjelettrøntgen. Det 
bør være nærhet til kardiologisk intervensjonslaboratorium. Nær akuttmottaket vil det være adgang til 
billeddiagnostikk for øyeblikkelig hjelp, og det vil være en desentral blodprøvetakingsfunksjon og 
analyselaboratorium. I akuttmottaket nær adkomst lokaliseres et kjemisk saneringsrom for 
kontaminerte pasienter og med mulighet for avkjøling av brannskadete pasienter, samt et mottaksrom 
for døde pasienter.  
 
Det er beregnet 62 observasjons-/korttidsplasser. Av disse bør 50 ha nærhet til akuttmottak mens de 
resterende 12 plasseres i forlengelse av akuttmottak/akutt poliklinikk.  
   
Akuttmottaket har mange rom med likt utstyr og innredning. Her foregår innledende undersøkelser, 
akutt behandling og/eller stabilisering før pasientene sendes videre til ytterligere undersøkelser, 
innleggelse eller hjem. Det bør være et åpent venteareal med plass til hvilestoler og senger hvor 
pasienter som er stabile og venter på avklaring før innleggelse eller hjemreise kan oppholde seg.  
10 % av undersøkelses- og behandlingsrommene bør være isolater, for å kunne skjerme mot 
smitterisiko.  
 
Akutt poliklinikk er i dag en henvisningspoliklinikk for øyeblikkelighjelp-pasienter som krever 
spesialistkompetanse innen ortopedi og kirurgi og som i hovedsak kan behandles poliklinisk. I tillegg 
kommer pasienter som har blitt behandlet på akuttpoliklinikk og som trenger videre oppfølging til 
kontroll (ca. 40 %) på dagtid i ukedager. I dag behandles kun pasienter innen ortopedi og kirurgi. Med 
nærhet til akuttmottak /12 observasjons-senger gis det muligheter for å inkludere flere fagfelt på akutt 
poliklinikk som f.eks. indremedisinske pasienter.   
  
Venteareal / triageområdet er det første møtet med sykehuset for de fleste pasienter som innlegges 
som ø-hjelp. Ved stor pasientstrøm har en her mulighet til å observere flere pasienter samtidig. Her er 
det behov for flere undersøkelsesrom og eventuelt tilretteleggelse for tidlig intervensjon og 
tilstedeværelse av høyere og mer permanent medisinsk / kirurgisk kompetanse. 

3.1.2 Diagnostisk senter 

Diagnostisk senter åpnet januar 2016 og består av diagnostisk sengepost, med 14 senger, og 
diagnostisk poliklinikk, lokalisert i nærhet til akuttmottak. Helsedirektoratet veileder IS- 0484 
«Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være 
kreft», har forpliktet foretakene til å opprette diagnostisk senter. Pakkeforløpet ble iverksatt 1. mai 
2015. Diagnostisk senter i Helse Stavanger ivaretar denne pasientgruppen både poliklinisk og som 
innlagte pasienter.  

Diagnostisk senter har et sterkt tverrfaglig fokus på pasienter med alarmsymptomer for somatisk 
sykdom og behov for en koordinert tverrfaglig innsats. For å sikre effektiv og målrettet tverrfaglig 
utredning er det opprettet samarbeidsavtaler med relevante avdelinger. Dette gjelder både for å få 
gjennomført diagnostiske prosedyrer og undersøkelser, men også for å få etablert konseptet 
tverrfaglig beslutningsmøte og få testet dette ut på veien mot nytt sykehus.  

Mottaksklinikk er under etablering ved Helse Stavanger. Målet er å styrke mottak og behandling av 
øyeblikkelig hjelp pasienter og sikre effektive pasientforløp, blant annet med større medisinskfaglig 
involvering og ledelse i akuttmottak. Diagnostisk senter er planlagt organisert som en del av 
Mottaksklinikken. 

3.1.3 AMK-sentral, ambulansetjenesten og luftambulansehelikopter  

Stavanger ambulansestasjon er ikke tatt med i arealberegninger i HFP. Stasjonen var fram til 2017 
lokalisert på sykehusområdet, men er i dag plassert i Hillevåg.   
 
For ambulansetjenesten er pasientflyt og funksjonalitet knyttet til Akuttmottak viktig. 
Ambulansetjenesten vil fungere som sykehusets forlengede arm, ved at akuttmedisinsk diagnostikk og 
behandling starter allerede ved skadestedet, eller sted for akutt oppstått sykdom. Det bør tilrettelegges 
med en videreutvikling av dagens ambulansehall. Dagens ambulansehall som var ny i 2008 har vist 
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seg å fungere svært bra. Det er ikke innsyn og det er flere innganger ut fra hastegrad. Det er 
oppstillingsplass ved store ulykker/ beredskap.  Forhold knyttet til mottak av masseskader må 
planlegges nøye.  
 
Luftambulansehelikopter skal ha egnet og godkjent landingsplass i umiddelbart nærhet til 
akuttmottaket. «Slik landingsplass bør være lokalisert slik at det er mulig å transportere pasient raskt 
fra helikopter til mottak uten bruk av annet kjøretøy og uten at pasienten belastes av ytre faktorer. 
Transportstrekningen bør dermed være kort, skje på plant underlag og være skjermet mot vær og 
vind.»7 Ved en beslutning om eventuelt behov for egen helikopterbase må dette planlegges med en 
hangar, personalerom og støttefunksjoner. Arealbehovet for helikopterbase er beregnet til ca. 500 kvm 
brutto og vil komme som et tillegg til HFP dersom dette på et senere tidspunkt blir besluttet i Helse 
Vest RHF.  
 
AMK flyttet inn i nye lokaler i 2015. De har ikke behov for å ligge i umiddelbar nærhet til akuttmottaket, 
men rullering av personell mellom AMK og Akuttmottak forenkles med nærhet. Lokaliseringen av AMK 
bør ta hensyn til evt. videre utvikling som kan medføre sentralisering av flere AMK sentraler i Helse 
Vest-området. Skulle denne bli lagt til Stavanger vil det medføre et betydelig utvidet arealbehov. 
Enheten planlegges i forhold til virtuell AMK og andre framtidige telemedisinske forhold.  

3.1.4 Kirurgiske fagområder  

Kirurgiske fagområder tilbyr tjenester innenfor et bredt behandlingsområde som inkluderer mange 
kirurgiske og ortopediske spesialiteter: 

• Gastroenterologisk kirurgi 
• Nevrosenter 
• Hud 
• Øye 
• Øre- nese- hals 
• Ortopedi 
• Plastkirurgi 
• Kirurgi  

 
 
Kreftbehandling er en økende andel av kirurgisk virksomhet, og det er lagt til grunn betydelige 
endringer i krav til ventetider og hastighet i utrednings og behandlingsforløp8. Dette krever større grad 
av tilgjengelighet i operasjon, patologi, radiologi og laboratorietjenester, tilgjengelighet og effektiv 
organisering av tverrfaglig utredning og planlegging av forløpene. Kontinuerlig utvikling og 
kvalitetssikring av pasientforløpene er nødvendig for å møte morgendagens krav til både ressursbruk, 
arealutnyttelse og kostnadsnivå for helsetjenestene. Omstillingene i de kirurgiske fagområder vil, i 
tillegg til befolkningsvekst, i stor grad komme av nye behandlingsformer, døgn - dag, pre-operativ 
poliklinikk, samme dags innleggelser og “fasttrack-forløp.", og i tillegg teknologisk påvirkning av 
behandlingsformer (robotkirurgi, intervensjon m.m.). 
 
For kirurgiske områder vil det for de opererende fagene være Regional kirurgiplan som særlig vil legge 
føringer for utviklingen. I planen legges det foreløpig opp til at Helse Stavanger skal ha stor bredde i 
kirurgisk kreftbehandling, og det vurderes også et økt tilfang av pasienter fra Helse Fonnas 
befolkningsområde – for pasientgrupper innenfor lav-volum kreft. Regional kirurgiplan er vedtatt i 
Helse Vest RHF 10.04.13. 

3.1.5 Gastroenterologisk kirurgisk virksomhet 

Omfatter både elektive og øyeblikkelig-hjelp-innleggelser, og behandler sykdommer i nedre og øvre 
del av mage-tarm-regionen.  
En stor del av pasientene har en kreftdiagnose. Tarmkreft er den krefttypen som øker aller mest i 
befolkningen, og alle disse trenger utredning. Samtidig er befolkningen og fastleger mer 

                                                      
7 Notat «Utfyllende vurdering av etablering av senter for prehospital akuttmedisin SUS/SNLA/UIS/SAFER» fra Norsk 
Luftambulanse til Divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes 
Divisjon for medisinsk service Helse Stavanger HF, datert den 30. oktober 2011. 
8 «Cancer in Norway 2011» Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, Tabell 9a og 9b “Number of new 
cases by primary site and year, 2002-2011” Oslo, Kreftregisteret, august 2013. 
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oppmerksomme på symptomer på denne typen cancer, slik at antall pasienter som blir undersøkt, 
fordi de har symptomer (men ikke nødvendigvis cancer) også har økt betydelig.  
 
Overvekt-/fedmekirurgi er også økende, og det er behov for dedikerte operasjonsstuer og pasientrom 
til denne pasientgruppen. 

3.1.6 Nevrosenteret 

Nevrologi er læren om sykdommer i nervesystemet og omfatter undersøkelse, diagnose, behandling 
og etterbehandling av forstyrrelser i nervesystemet. Nevrosenterets mange avdelinger fokuserer på 
nevrologiske sykdommer og lidelser. Nevrologisk poliklinikk og nevrologisk sengeområde utreder og 
behandler pasienter med nevrologiske lidelser, som Parkinsons, multippel sklerose (MS), epilepsi, 
hodepine og ALS. Akutt og sub-akutt slagområde utreder og behandler pasienter med hjerneslag. 
 
Nevrokirurgi er et lite område ved Helse Stavanger HF, men en av de største i Nord-Europa med 
tanke på utprøving og innleggelse av ryggmargsstimulatorer for diverse smertetilstander. Nevrokirurgi 
har i framtiden behov for tilgang intervensjonsstuekapasitet i tillegg til operasjonsstuekapasitet. 

3.1.7 Hud 

I hudvirksomheten diagnostiseres og behandles hudlidelser og veneriske sykdommer. Virksomheten 
er omfattende med omkring 33.000 hudbehandlinger i året, derav ca. 17.000 lysbehandlinger og ca. 
16.000 polikliniske konsultasjoner. Hudvirksomheten ved Helse Stavanger HF:  

• Har landets største laseravsnitt (laser og IPL)  
• Er den eneste hudavdelingen i landet som tilbyr dermato-kirurgi (småkirurgi) 
• Har høy kompetanse innen allergiutredning og behandling  
• Er størst i landet på biologisk behandling av psoriasis.  

 
Allergisenter er en ny funksjon som startet opp i 2014. Dette er et samarbeid mellom hud-, 
lungemedisin og ØNH-faget.  

3.1.8 Øye 

For øye tilbys de fleste diagnostiske undersøkelser og kirurgiske behandlinger innen øyefaget. 
Øyeoperasjon er et lite og spesialisert område. Det utføres de vanligste inngrep på øyet, som for 
eksempel grå og grønn stær, skjeling, lidelser i netthinnen og forandringer i skarpsynsområdet. 
 
Økende pasientgruppe 
Endret demografi med økende befolkning og økende antall eldre fører til svært høy etterspørsel av 
oftalmologisk ekspertise. Gjennomsnittsalder ved konsultasjon og operasjoner for pasienter med 
katarakt, glaukom og AMD er 71–77 år.9 Diabetesrelatert øyesykdommer forventes også å øke i 
fremtiden. 

3.1.9 Øre- nese- og hals 

Innen ØNH behandles alle vanlige lidelser innen fagområdet øre-nese-hals. Det tilbys både 
konsultasjoner, utredning og konservativ og kirurgisk behandling Det utføres mindre kirurgiske inngrep 
som mandel operasjoner, dreninnleggelser og polyppfjerning, neseoperasjoner og små inngrep med 
lokalbedøvelse. Det utføres også større øre-nese-hals-operasjoner som ørekirurgi, kirurgi av 
spyttkjertler, halskirurgi og nese-/bihuleoperasjoner. Med unntak av omfattende kreftkirurgi utføres de 
fleste typer ØNH-operasjoner (inkludert diagnostikk og utredning av kreft). Hørselssentralen er en del 
av virksomheten innen ØNH-faget og har behov for utvidete romkapasiteter grunnet lange ventelister. 
 
Oralkirurgi er en seksjon innen ØNH. Operasjonsstuekapasiteter planlegges øket grunnet lange 
ventetider.   
 
Økende pasientgruppe 
ØNH-faget vil bli ekstra sterk berørt av befolkningsveksten fordi fagområdet har pasienter i alle 
aldersgrupper, fra nyfødt til meget gammel. 

                                                      
9 KONUS-rapporten 2012. Utgitt av Norsk Oftalmologisk Forening 2012. 
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3.1.10  Ortopedi 

Virksomheten omfatter operativ virksomhet, inneliggende aktivitet, poliklinisk aktivitet og en 
sykepleiedrevet poliklinikk med kontroll/oppfølging av proteseopererte pasienter. 
 
Ortopediområdet består av fire seksjoner: seksjon for leddproteser, seksjon for rygglidelser, seksjon 
for traume og artroskopi og seksjon for traume-, fot- og barne-ortopedi. Sistnevnte seksjon ivaretar 
også amputasjonskirurgi. 
  
Virksomheten dekker hele det ortopediske fagfeltet unntatt behandling av sarkomer og skolioser. 
Ortopedi samarbeider med plastisk kirurgi om deler av håndkirurgien. 
 
Økende pasientgruppe 
For 2020 er det forventet at protesepasienter, basert på eldrebølgen, vil øke fra 1000 til minst 1700 
pasienter årlig. Protesekirurgi utgjør halvparten av ortopedisk virksomhets drift. Med en utvidet 
stuekapasitet og effektiv driftstid på 10 timer daglig, er det beregnet å kunne utføre inntil fire 
proteseoperasjoner daglig. 

3.1.11  Plastkirurgi 

Det finnes seks avdelinger for plastikk og hånd kirurgi i Norge (Tromsø, Bergen, Trondheim, Oslo, 
Stavanger, Skien). 
 
Plastikk og håndkirurgi er en formgivende rekonstruktiv kirurgisk spesialitet med hensikt å gjenvinne 
normale forhold ved deformiteter og/eller defekter. Slike tilstander kan være medfødte misdannelser, 
eller de kan være forårsaket av skader eller av sykelige prosess-ser som infeksjoner, perifere 
sirkulasjonsforstyrrelser og svulster. Både rekonstruksjoner og håndkirurgi inngår i Plastikk- og 
håndkirurgisk virksomhet. Plastikk omfatter også behandling av hudkreft (inkludert føflekkreft) og en 
del akutte infeksjonstilstander.  
 
Økende pasientgrupper 
Pasienter operert for sykelig overvekt har hittil blitt avvist men dette er endret grunnet nye nasjonale 
retningslinjer. Nasjonale retningslinjer for malignt melanom er endret fra 1. januar 2014 hvilket 
medfører flere operative inngrep. Rogaland har stor overhyppighet av BRCA1/BRCA2 og SUS 
opererer flest pasienter i landet med denne genlidelse/feil. Pasienter med brystkreft som skal opereres 
brystbevarende, vil fremover bli operert onkoplastisk (dvs. med både endokrinkirurgi + plastikk kirurgi). 
Økende levealder vil medføre langt flere tilfeller med hudcancer som skal opereres. Ny teknologi 
spesielt innen håndkirurgi og håndrotsartroskopi, er ny funksjon fra 2014. 

3.1.12  Kirurgi  

Fagområdet kirurgi omfatter urologi, kar/ thorax-kirurgi og kirurgisk bryst/endokrinologi. Majoriteten av 
pasientene er øyeblikkelighjelp- eller hastepasienter, inkludert et stort antall traumepasienter. 
 
Urologi: 
I fagfeltet tilbys urologisk undersøkelse, behandling, operasjon og oppfølging av pasienter med 
urologiske lidelser (kirurgiske lidelser i urinveiene). Diagnosene er mange, men til enhver tid er det 
over 50 % cancerpasienter. Innen urologi er det lange ventelister og det planlegges med økt 
operasjonskapasitet for å imøtekomme dette.  
 
Kar- og thoraxkirurgi: 
I fagfeltet kar- og thoraxkirurgi behandles inneliggende og polikliniske pasienter med kirurgiske lidelser 
tilknyttet blodårer og lunge. Planlagte operasjoner for aortaaneurisme utføres både som åpen kirurgi 
og som EVAR (Endovascular aneurysm repair). Kar- og thorax virksomheten har behov for tilgang til 
intervensjonslaboratorium og hybridstuekapasitet i fremtiden.  
 
Bryst-/endokrinkirurgi: 
Bryst-/endokrinkirurgi tilbyr behandling innen benigne og maligne sykdommer i bryst og 
skjoldbruskkjertel. Utredningen skjer i nært samarbeid med brystdiagnostisk senter. Både 
brystdiagnostisk senter og nukleærmedisin er involvert i selve det operative. Behandlingen skjer som 
dagkirurgi, poliklinikk eller inneliggende. Det samarbeides med plastikk-kirurgisk avdeling. Innen 
halskirurgi opereres cancer thyreoidea, struma og pasienter med primær hyperparathyreoidisme.  
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3.1.13  Operasjons og postoperativ overvåking 

Operasjon for inneliggende pasienter betjener alle de kirurgiske fag, inkl. noen få pasienter innen 
medisin og pediatri. All operasjon for inneliggende og dagkirurgi planlegges på samme plan da det gir 
større fleksibilitet og rom for bedre utnyttelse av personell. 
 
Det er i fremtiden behov for flere operasjonsstuer til Da Vinci robotkirurgi, minimum to operasjonsstuer 
til infiserte pasienter, flere stuer til hybridintervensjon til karkirurgi/EVAR akutt og planlagt, kardiologi, 
akutt/traume og laparoskopi/endoskopi. Intervensjonsbehandling vurderes å være økende, og det 
planlegges med umiddelbart nærhet til operasjon og intensiv. 
 
Det vurderes også om fagfeltet hjertekirurgi kan bli aktuelt å utføre innen 2030 ved Helse Stavanger 
HF.  
 
Til operasjonsstuene er det knyttet støtterom, for eksempel er forberedelsesrom viktig mht. god 
pasientflyt og effektiv drift. Egne oppdekningsrom mellom operasjonsstuene kan bidra til en mest 
mulig effektiv drift. 
 
Det bør være direkte adgang til postoperativ enhet. Postoperativ enhet anvendes til overvåking av 
nyopererte pasienter, og kan med fordel drives med preoperativ virksomhet første del av dagen.  
 
Figur 3 Funksjonsdiagram operasjon 

 
 

3.1.14  Dagkirurgi og dagkirurgisk oppvåkning 

Den dagkirurgiske virksomheten betjener alle de kirurgiske fag, inkl. noen få pasienter innen medisin 
og pediatri. Dagkirurgisk virksomhet bør planlegges nær inneliggende operasjon mht. fleksibel 
utnyttelse av lokaler.  

3.1.15  Sterilsentral 

Sterilsentralen er en av de viktigste funksjonene ved sykehuset i arbeidet med smitteforebygging. 
Sterilsentralen forsyner sykehuset med egenprodusert sterilt flergangsutstyr til ulike kirurgiske inngrep, 
og en del fabrikkprodusert engangsutstyr. Sterilisering av utstyr foregår i gulvlastede dampautoklaver 
for produksjon av steril gods, samt i en plasmasterilisator for produksjon av sterilt gods som ikke tåler 
vanlig dampautoklavering. I tillegg planlegges det i fremtiden med en nødautoklave. Behovet for 
autoklaver vurderes til minimum fire. 
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Fra et kvalitetsmessig synspunkt bør vask og desinfeksjon av brukte kirurgiske instrumenter evt. 
sentraliseres. Dersom dette ikke blir utført forskriftsmessig, og dersom transporten av det desinfiserte 
godset gjennomføres på en slik måte at godset blir kontaminert, vil det i sin tur få konsekvenser for 
steriliseringsprosessen. Sterilsentralen bør derfor deles inn i soner med gjennomgående 
vaskedesinfektører/ vaskemaskiner. Det tilrettelegges for eget utpakkingsrom for innkommende gods. 
 
Det forutsettes en felles sterilsentral som betjener akutt og elektiv virksomhet. Sentrallageret har drifts- 
og logistikkansvar for lagervirksomhet for sterilt og ikke sterilt engangsutstyr til bruk ved operasjoner.  

3.1.16  Anestesi 

Når det gjelder opererende virksomhet, kan anestesiavdelingen deles opp i flere seksjoner innen 
operativ virksomhet. Anestesiavdelingen har en stor ikke-opererende virksomhet, herunder intensiv 
seksjonen med flere sengeplasser i tillegg til beredskap for ytelse av helsehjelp over hele sykehuset, 
og smerteseksjonen med poliklinikk og tilsyn av inneliggende pasienter, inkludert MPT (mobilt palliativ 
team). 

3.1.17  Poliklinikker 

Utviklingen innen poliklinisk aktivitet går i retning av en funksjonsglidning fra seng til dagbehandling til 
poliklinikk. Dette forårsaket av blant annet medisinsk teknisk utvikling, og jobbglidning fra lege til 
sykepleier hvor også sykepleiedreven poliklinikk i dag er refusjonsregulert. 
 
Poliklinikkene for Helse Stavanger HF forutsettes utnyttet 8-10 timer effektivt per dag i fremtiden. 
Arealbehov ved hhv. 8 og 10 timers åpningstid beregnes. I tillegg til polikliniske undersøkelses- og 
behandlingsrom, kommer nødvendige støtterom i form av pasientmottak, venterom, arbeidsrom, 
lagerrom etc. 
 
Innen poliklinikkområder, inkl. preoperativ virksomhet ser man en utvikling i retning av flere 
sykepleierdrevne poliklinikker; for eksempel kontroll, oppfølging av proteseopererte pasienter, stomi, 
uroterapeuter og diabetes. Innenfor kreftsykdommer er det sykepleiekonsultasjoner til Mobilt Palliativt 
Team, oppfølging av pasienter som får peroral behandling (onkologi), oppfølging av 
beinmargstransplanterte pasienter samt prosedyrerelaterte sykepleiekonsultasjoner; - skylling av 
kateter (VAP, Hickman) samt innleggelse av kanyler. I tillegg er det stort behov for konsultasjonsrom 
for andre yrkesgrupper som jordmor, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapi, ergoterapi, sosionom mm., 
hvilket øker behovet for antall konsultasjonsrom. 

3.1.18  Kliniske spesialrom  

Ut over standard polikliniske rom, etableres kliniske spesialrom som må være tilgjengelige uansett 
omfang av undersøkelsene. Disse rommene forutsettes derfor ikke utnyttet i samme grad som 
standard poliklinikk konsultasjonsrom. 
 
Spesialrom er typisk integrert i poliklinikkene og benyttes til både inneliggende, dag- og polikliniske 
pasienter. Til spesialrom er det ofte knyttet ulike typer forberedelsesrom og andre støtterom. De 
kliniske spesialrom er fordelt på de respektive fagområder. 
 
En del spesialrom defineres som intervensjonslaboratorier, for eksempel innen gastroenterologi og 
lungemedisin. Disse intervensjonsrommene er mer arealkrevende enn de øvrige spesialrom grunnet 
plassbehov for radiologisk utstyr, støtteareal, sluser, anestesibistand og oppvåkning.  

3.1.19  Overnatting for personell på vakt 

Det etableres vakt/soverom til overnatting for personell på vakt. 

3.2 Intervensjon  

Inkluderer følgende funksjoner: 
• Intervensjonsaktiviteter  
• PET- Positron Emission Tomography 
• Stråleterapi 
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3.2.1 Intervensjon 

Definisjoner av intervensjonsaktivitet 
Intervensjon defineres som intervensjon eller operasjon gjort mulig ved bruk av radiologisk 
bildeframstilling. Invasive prosedyrer veiledet av radiologiske modaliteter. (røntgen i form av 
gjennomlysning eller CT, ultralyd eller MR) 
 
Intervensjonslaboratorier er laboratorier for hovedsakelig radiologisk, kardiologisk eller annen 
medisinsk intervensjon. 
 
Hybridstue er en sammensmelting av operasjonsstue og intervensjonslaboratorium. 
 
Dagens antall intervensjonsstuer er tre kardiologi, en gastroenterologi, to røntgen – totalt seks. Det er 
ingen hybridstuer.  
 
Intervensjonsaktiviteter 
Intervensjonsvirksomheten i SUS omfatter følgende funksjoner: 
Ultralydveiledet intervensjon ved drenasje, biopsitaking og ofte i kombinasjon med gjennomlysning.  
 
Innen angiografi intervensjon utføres mer avanserte prosedyrer. De fleste prosedyrene her er 
angiografiske. Det vil si at man punkterer en pulsåre eller vene og jobber gjennomlysnings veiledet 
med kateter, mandrenger. 
 
Kar intervensjon omfatter blant annet: 

• PTA og stenting av trange arterier og ved okklusjoner 
• Embolisering ved akutte indre blødninger 
• Trombolyse. Intravaskulær behandling for å løse opp blodpropp. 
• EVAR (Endovascular Aortic Repair). Det vil si at det settes inn et graft via lyskene i 

hovedpulsåren og bekkenkar som behandling for aneurisme i abdominal aorta.(utposning på 
hovedpulsåren). Dette erstatter et stort operativt inngrep.  

• Akutt slag: SUS er det sykehuset i Norge som har det beste tilbudet til befolkningen når det 
gjelder behandling for hjerneslag. SUS ligger helt i verdenstoppen når det gjelder hvor stor del 
av slagpasientene som får behandling.  

 
Ikke-vaskulær intervensjon med perkutan innleggelse av stent i ureter, drenasje av lever/galleveier og 
perkutan RF (radiofrekvensbehandling) av svulster. 
 
Ut fra tendenser og etter hvert etablert behandling i Europa, Asia og USA vil nye behandlingsformer 
komme.  
 
Behandling som med stor sannsynlighet vil tilbys ved SUS de nærmeste årene er: 

• Skjelettintervensjon 
• Blodtrykks behandling 
• Onkologisk intervensjon 
• Prostata intervensjon 

 
Anestesiavdelingens personell er viktige deltagere i gjennomføringen av sykehusets eksisterende 
intervensjonsaktiviteter. Senere års erfaringer tilsier en stadig økning i behov for anestesiologisk 
tilstedeværelse, narkoseservice, ved intervensjonsaktiviteter da det er erfart at det i befolkningen er en 
forventning om at undersøkelser og behandling skal kunne gjennomføres med fravær av både ubehag 
og smerter. 

3.2.2 Karkirurgisk virksomhet 

Karkirurgisk seksjon har meldt behov for å drifte en hel hybridstue i tillegg til en vanlig operasjonsstue. 
Ideelt sett bør operasjon, hybridstuer og intervensjonsavdeling utgjøre en stor samlokalisert enhet. 
 
Prosedyrer innen faget karkirurgi har i en årrekke vært delt mellom karkirurgiske intervensjoner og 
karkirurgiske operasjoner. Flere og flere operasjonsmetoder har blitt erstattet av, eller kombinert med 
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intervensjonsprosedyrer. Ved SUS utgjør intervensjon i overkant av ca. 60 % av prosedyrene som 
gjøres på karkirurgiske pasienter. 
 
Hybridprosedyrer; Fram til i dag, grunnet mangel på hybridstuer, er det kun endovaskulær behandling 
av abdominale aorta aneurisme (EVAR) som er blitt gjort av hybridprosedyrer.  
 
På hybridstue behandles mer kompliserte tilfeller, inkludert rumperte abdominale aorta aneurismer. 
Stuekapasiteten vil også muliggjøre hybridprosedyrer hos nær sagt alle karkirurgiske pasienter. 
 
Følgende pasientgrupper egner seg til behandling på en hybridstue: 

• Abdominale aorta operasjoner (elektive og akutte) og andre prosedyrer på aorta og bekkenkar 
• All underekstremitetskirurgi 
• Dialyseforberedende kirurgi 
• Behandling av multitraumatiserte pasienter 
• Alle typer tunnelerte.  

3.2.3 Kardiologisk intervensjon 

Definisjoner av kardiologisk intervensjon 
Med kardiologisk intervensjon menes radiologisk veiledete invasive prosedyrer relatert til hjerte 
sykdom. 

Kardiologisk intervensjonsoppgaver 
Det er behov for 1 intervensjonslaboratorium til følgende funksjoner: 

• Coronar angiografi supplert med trykkmåling inne i hjerteårene 
• PCI (percutan cardiologisk intervensjon) er intervensjon mot coronar sykdom med ballonger, 

stenter, sug rotablator etc.  
• Aortaballong pumpe for å støtte sirkulasjonen. 
• Noen få pasienter kommer inn årlig med pågående hjerte lungeredning og man gjør da 

angiografi og eventuell PCI under pågående mekanisk hjertekompresjon. 
 
Det er videre behov for 1 intervensjonslaboratorium til følgende funksjoner: 

• Klaffeoperasjoner 
• Lukning av defekter i hjerteskillevegg 
• Isolasjon og fjerning av forkammer hjerteøre hos atrieflimmer pasienter 
• Utvidet device terapi med pacemaker som kan styre og monitorere hjertesvikt etc. 
• Invasive prosedyrer for behandling av lidelser i hjertets nervebaner/rytmeforstyrrelser. 

(ablasjoner av ekstra ledningsbunter etc.) 
 
Pacemakere prosedyrer og omfang  
Det er behov for 2 intervensjonslaboratorier til: 

• Vanlige pacemakerimplantasjoner for pasienter med for langsom hjerterytme eller 
blokkeringer. 

• Hjertesviktpacemakere (CRT) for pasienter med hjertesvikt og venstre grenblokk 
• Hjertestartere (ICD) for pasienter som har hatt hjertestans eller er i faresonen for å få det. 
• Temporære pacemakere i forbindelse med akutt infarkt. 

3.2.4 Gastroenterologisk intervensjon 

Definisjoner av intervensjon 
Endoskopiske prosedyrer som gjøres under samtidig røntgen gjennomlysning. Endo-skopi; 
undersøkelse av mage tarm kanalen med fleksible videoendoskop/ultralyd endoskop. 
 
Den gastroenterologiske intervensjonsvirksomheten planlegges med intervensjonslaboratorier og 
hybridstuekapasitet til følgende funksjoner: 

• ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreticografi). 
• Stentinnleggelser – ved svulster i øsofagus, ventrikkel, duodenum og colon. 
• Ballongdilatasjon – benigne stenoser i mage tarmkanalen.  
• Ballongenteroskopi: - endoskopisk undersøkelse/behandling i tynntarmen  
• EUS (Endoskopisk Ultra Sound), fremstilling og prøvetaking av svulster og cyster. 
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• Onkologisk diagnostikk/intervensjon; Kombinerte ERCP/EUS prosedyrer.  
• Terapeutisk EUS/ERCP; Injeksjon av cytostatika i svulster. 
• Endoskopisk behandling av komplikasjoner etter kirurgi, f.eks. overvekt kirurgi. 

Fleste av ovennevnte prosedyrer er sentralisert, resten vil bli det i fremtiden (spesielt ERCP, kfr 
befolkningsgrunnlag for Helse Fonna). 
 
Andelen prosedyrer utført i narkose øker betydelig; og medfører betydelig økning i areal behov for 
oppvåkning. 
 
Det er ønskelig å få til en samlokalisering av medisinsk og kirurgisk gastroenterologi i et felles senter i 
framtiden. 

3.2.5 Lungemedisinsk intervensjon 

Nasjonale trender tilsier at kreft og lungesykdommer vil fortsette å ha sterk vekst de kommende årene. 

For å møte behovene for effektive helsetjenester til disse gruppene kreves det kontinuerlig 
modernisering og effektivisering av aktiviteten.  
 
Lungemedisin planlegges med intervensjonslaboratorier til følgende funksjoner: 

• Bronkoskopirom med sluse for smitteundersøkelser (undertrykksventilert) 
• Bronkoskopirom med mulighet for røntgen gjennomlysning (takhengt C-bue) hvor det kan bli 

aktuelt med CT og ultralydutstyr i forbindelse med intervensjoner. 

3.2.6 PET- Positron Emission Tomography 

Pasienter fra Helse Stavanger HF sitt nedslagsfelt har fram til mars 2017 benyttet PET-senteret ved 
Helse Bergen HF for undersøkelser.  
 
PET skanning ved SUS er satt i drift fra mars 2017. Det samlede behov i HFP er satt til 1 PET 
skanner.  
 
PET funksjonen samlokaliseres med nukleærmedisinske avdeling og radiologisk avdeling. Av hensyn 
til evt. framtidig utvidelse av PET-området bør det i planleggingsfasen vurderes om det skal legges til 
rette for flere PET-skannere. 
 
Syklotron inngår ikke i arealberegningen og vil evt. komme i tillegg. Helse Stavanger HF formodes å 
være innenfor en avstand som gjør det praktisk mulig å transportere radiofarmaka både fra Bergen og 
Oslo. 
 
SUS har lagt følgende føringer for PET virksomheten til grunn i fremtiden: 
«Skillet mellom diagnostikk og behandling innen radiologi og nukleærmedisin viskes ut - slik en ser 
innen radiologisk intervensjonsteknikk. Mens man i dag med verktøy som røntgen-, ultralyd-, CT- og 
MR bilder kartlegger anatomi og synlige vevsendringer i organer ved sykdom og skade, vil man i nær 
fremtid ha utviklet metoder for avbildning av organers funksjon. Bruk av Positron Emission 
Tomography (PET) i kombinasjon med CT og MR vil sannsynligvis få en økende betydning i forhold til 
i dag. 
Det er sannsynlig at etterspørselen etter PET-undersøkelser vil øke fram mot 2020. Dette både som et 
resultat av befolkningsøkning, flere eldre, flere med kreftsykdom og utvikling av nye 
anvendelsesområder / diagnostiseringsmuligheter som for eksempel hjerte-/kardiagnostikk [10]. 
 
Foruten nytten for pasientene med muligheter for mer nøyaktig diagnostisering og 
evaluering av behandlingsforløp, vil Helse Stavanger HF ha nytte av en PET fordi 

• sykehuset har en stor onkologisk virksomhet  
• det er en voksende etterspørsel etter PET-teknologi. 
• det opprettholder og utvikler det nukleærmedisinske fagmiljøet 
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• det muliggjør tettere samarbeid med andre nukleærmedisinske og billeddiagnostiske 
avdelinger «10 

 
Fra PET-senteret ved Haukeland universitetssykehus er det opplyst at Helse Bergen, Helse Førde og 
Helse Fonna nå får ca. 1200 PET/undersøkelser per million innbyggere per år. Helse Stavanger ligger 
litt etter med ca. 940, men får også utført noen undersøkelser i Oslo.  
 
Dagens behov for PET ved SUS i dag ligger på ca. 1000 undersøkelser samt PET til doseplanlegging 
for kreftbehandling. 
 
Fagmiljøene forventer at det i 2020 er behov for at PET/CT gjennomføres fra ca. 2,5 ganger til 
nærmere 7 ganger så mange undersøkelser som i dag. Det forutsettes at PET/CT vil bli benyttet for de 
indikasjoner og formål hvor det er dokumentert at den diagnostiske nøyaktigheten er bedre enn ved 
dagens alternative diagnostiseringsverktøy. Alle scenarioer gir estimater som tyder på at behovet for 
PET/CT i år 2020 vil være høyere enn kapasiteten i dag11. 

3.2.7 Stråleterapi 

Kreftinsidensen er økende og det er meget høy aktivitet innen behandling med stråleterapi12. Det 
samlede behov for strålebunkere forventes å øke.   
 
Funksjonsområde 
Stråleterapien er en høyteknologisk avdeling hvor IT-struktur, servere, doseplanstasjoner, 
inntegningsstasjoner mm må være oppdatert og ivaretatt av egne ansatte i samarbeid med 
leverandøren som en del av det medisintekniske utstyret. Det er mye kvalitetssikringsutstyr som 
kreves, dette krever lagringsplass når det ikke benyttes inne i strålebunkerne. 
 
Oppgavene består i tverrfaglig samarbeid mellom onkologer, fysikere, stråleterapeuter og ingeniører 
som arbeider tett sammen for å kunne gi en best mulig kreftbehandling. Stråleterapien samarbeider 
nært med mange av de andre avdelingene ved SUS i tillegg til å være en integrert del av avdeling for 
blod- og kreftsykdommer med sengeområder, poliklinikk, FoU-seksjon og Mobilt Palliativt Team.  
 
Onkologiske pasienter vil kunne ha nytte av PET-CT når det installeres ved SUS, og fagmiljøet innen 
stråleterapi vil være en viktig bidragsyter inn i det tverrfaglige teamet som PET krever. 
 

3.3 Ikke opererende fag  

Ikke opererende fag omfatter følgende funksjoner:  
• Sengeområder for hele SUS 
• Dagområder for hele SUS 
• Hotell for hele SUS 
• Intensiv 
• Føde 
• Observasjon 
• Fysioterapi og rehabilitering 
• Overnatting pårørende 
• Kliniske støttefunksjoner 
• Lærings- og mestringssenteret 

3.3.1 Medisinsk divisjon 

Medisinsk divisjon tilbyr tjenester innenfor et bredt behandlingsområde og er i dag inndelt i følgende 
avdelinger. 
                                                      
10 Rapporten «Laboratorie- og billeddiagnostisk virksomhet i Helse Stavanger HF2025-2040» utarbeidet av divisjonsdirektør 
Hans Tore Frydnes Divisjon for medisinsk service, 11.07.2012. 
11 Kunnskapssenteret “Estimering av antall PET/CT undersøkelser i 2020 på regionalt nivå (Vedlegg til notat fra p.nr. 546, 
2009). 
12 Cancer in Norway, Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, Special issue: NORDCAN 
Cancer data from the Nordic countrie, Table 10a (males), 10b (females) Age-standardised (world) incidence rates per 100 000 
person-years by primary site and year, 2002-2011 s. 34, Kreftregisteret. 
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• Medisinsk avdeling 
• Kardiologisk avdeling 
• Avdeling for Blod og kreft sykdommer 
• Rehabiliteringsavdelingen 

 
De fleste inneliggende pasienter i medisinsk divisjon er øyeblikkelig hjelp pasienter med unntak av 
pasienter på rehabiliteringsavdelingen. 
 
Avdelingene har i mange år hatt utfordringer i forhold til sengekapasitet. Liggetiden er betydelig 
redusert de siste årene, særlig innen medisinsk og kardiologisk avdeling, og en har planlagt for at 
liggetiden skal ytterligere ned som resultat av økt effektivitet og endrede behandlingsformer. 
Befolkningen vil få en større andel eldre, som vil føre til at sykdommer relatert til eldre medisin vil øke. 
Kreftpasienter er også en gruppe som er i stor vekst. 
 
Både medisinske og kirurgiske pasienter flyttes raskere tilbake til primærhelsetjenesten for videre 
oppfølging og behandling. Øyeblikkelig hjelp senger er i ferd med å etableres i kommunene. En antar 
at en vil behandle færre pasienter med enkle diagnoser, men flere tyngre/komplekse pasienter som 
følge av innføring av samhandlingsreformen. 

3.3.2 Medisinsk avdeling 

Medisinsk avdeling er en av de største avdelingene på sykehuset og består av 7 seksjoner, herav 5 
sengeposter og 7 poliklinikker. De fleste inneliggende pasienter er øyeblikkelig hjelp. Dette gir 
svingninger i pasientstrømmen og kan være utfordrende i forhold til pasientflyten. 
 
Brukergruppene har beskrevet virksomheten ut fra dagens situasjon. Nedenfor beskrives oppgavene 
knyttet til de enkelte funksjonene i fremtiden.  
 
Funksjonsområder: 

• Infeksjonsmedisin – Infeksjonsmedisinsk poliklinikk, Reise medisinsk senter  
• Nefrologi – Dialyseavdeling og Nefrologisk poliklinikk 
• Geriatri – Geriatrisk poliklinikk 
• Gastroenterologi – Gastroenterologisk poliklinikk, Dagpost lokalisert ved sengepost 
• Lungemedisin – Dagpost lokalisert ved sengepost, Lunge- / medisinsk-poliklinikk 
• Immunologi – Senger på sengepost, Immunologisk poliklinikk 
• Endokrinologi – Senger på sengepost etter behov, Endokrinologisk poliklinikk, poliklinikk for 

sykelig overvekt 
 
Enhetene er i dag organisert etter de samme sykdomsgruppene. 
 
Fremtid: 
Flere av pasientgruppene som medisinsk avdeling behandler er voksende, blant annet lungekreft, 
KOLS, diabetes, hjerte-/karsykdommer, atrieflimmer, metabolsk syndrom, nyresvikt osv. På bakgrunn 
av økende krefttilfeller og flere eldre er det lagt inn en realvekst på 10 % på kreft og 5 % på 
nyresykdommer og dialyse. Dette gjelder døgnopphold, liggedager, dagopphold og polikliniske 
konsultasjoner. Noe av behandlingen rundt pasienten vil sannsynligvis foregå i 
kommunehelsetjenesten i fremtiden, men mye må fortsatt være igjen i spesialisthelsetjenesten. Det 
dimensjoneres for denne økningen i fremtiden. 

3.3.3 Kardiologisk avdeling  

Kardiologisk avdeling består av medisinsk hjerte-overvåking, kardiologisk intervensjonsenhet, 
sengepost og dag- og poliklinikk.  
 
Virksomhet/ oppgaver: 
Kardiologisk virksomhet har hovedvekt på behandling og utredning av hjertepasienter. Aktuelle 
diagnoser er angina, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Det behandles pasienter med hjerterytmeproblemer, 
og utredning av pasienter med synkope (besvimelses-anfall). En stor og viktig del av kardiologisk 
virksomhet består av intervensjonsprosedyrer som er beskrevet under kapitlet om intervensjon. 
Pasienter som har blitt hjerteoperert blir overflyttet til SUS fra Haukeland sykehus og fra Feiring 
klinikken. 
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3.3.4 Avdeling for blod og kreftsykdommer 

Avdelingen er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, pleie og omsorg ved blod- og 
kreftsykdommer, i samarbeid med Helse Bergen og Helse Fonna. 
 
Virksomhet/oppgaver: 
Hovedoppgavene er ikke-kirurgisk behandling (stråleterapi, cellegift og andre medikamenter) og 
lindrende behandling. Avdelingen har pasienter til utredning og behandling for ulike blodsykdommer. 
Selve behandlingen består av cellegift, immunterapi eller annen medikamentell behandling. 
  
Poliklinikken tilbyr behandling for alle typer kreftsykdommer (med unntak av hode-/ halskreft og 
sarkomer). Lungekreft behandles i samarbeid med lungeleger ved medisinsk lungepoliklinikk. 
Hematologisk seksjon behandler alle godartede og ondartede blodsykdommer og lymfekreft. 
 
Mobilt Palliativt Team gir råd og veiledning innen behandling, pleie og omsorg for pasienter med ikke-
helbredelig kreftsykdom både i og utenfor sykehuset.  
 
Fremtid: 
Kreftinsidensen i Norge øker hvert år i tillegg til at befolkningen øker. Den medisinske utviklingen går 
mot en stadig mer individualisert behandling med økt kompleksitet og økende bruk av interdisiplinære 
team. Stadig nye medikamenter, spesielt biologisk, målrettet behandling innen onkologi og hematologi 
kommer til. 

3.3.5 Avdeling for rehabilitering 

Avdelingen består av flere avdelinger/seksjoner: 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) er lokalisert på Lassa i Stavanger. 
Avdelingen består av seksjon for rehabilitering (sengepost med 12 senger, poliklinikk og ambulant 
tjeneste), seksjon for fysikalsk medisin og habiliteringstjenesten for voksne.  
 
Det er ikke gjort ny kapasitetsberegning for denne funksjonen ifm. med revisjon av HFP ettersom det 
er avklart at dette ikke flyttes før til seinere byggetrinn.  
 
Helse Stavanger HF har også rehabiliteringsvirksomhet med senger knyttet til Egersund sykehus. 
Disse sengene var ikke inkludert i HFP i konseptfasen, og er fortsatt ikke tatt inn.  
 
Terapiavdelingen (fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste) forestår behandling av 
pasienter innlagt på akuttsykehuset og oppfølging poliklinisk. Virksomheten er lokalisert i 
behandlingsbygg på Våland. Det er ønskelig med behandlingsrom både sentralisert og i tilknytning til 
enkelte sengeposter. 
 
Virksomhet fremtid: 
Helse Stavanger har svært lav dekning når det gjelder rehabilitering sammenlignet med andre foretak 
(Samdata 2011/2012). I følge nasjonale/ regionale føringer skal fagfeltet styrkes. 
 

3.3.6 Kvinneklinikken 

Gir et nær komplett tilbud innen kvinnesykdommer og fødselshjelp og full spesialistutdanning (gruppe 
I) og utdanning av andre faggrupper. Fødeavdelingen er den 3. største i Norge med ca. 4800 fødsler. 
Øyeblikkelig hjelp håndteres i avdelingen 24 timer, 7 dager i uken, (ikke i akuttmottak), og det er en 
utstrakt poliklinisk døgnvirksomhet ved sengeområdet og fødeavdelingene.  
 
Obstetrikk: 
Fødepoliklinikken har ca. 3500 18-uke-screeninger årlig, fosterdiagnostikk, risikogravide, genetisk 
veiledning, i alt ca. 10.000 konsultasjoner pr. år ved ultralydjordmødre og leger.  
70 % av barselforløpene er normale og vil kunne gå til pasienthotellet, mens 30 % har en eller annen 
form for komplikasjon som medfører innleggelse i normal seng.  
 
Generell gynekologi og gynekologisk onkologi: 
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Innen gynekologi behandles alle godartede gynekologiske lidelser, komplikasjoner i tidlig graviditet og 
provosert abort. Utstrakt poliklinisk behandling, dagkirurgi og fasttrack kirurgi. Befolkningens behov for 
operasjoner er ikke dekket i SUS (gjestepasienter).  
 
Det utredes, opereres og gis kjemoterapi og palliativ behandling ved gynekologisk kreft i et formalisert 
regionalt samarbeid der noen pasientkategorier opereres ved Haukeland Universitets sykehus HF. 
 
Utfordringer nå – muligheter i nytt sykehus/ i fremtiden: 
Det vil bli økt behov for operasjonskapasitet for obstetrikk på døgnbasis, og gynekologi og kreft. 
Samhandlingsreformen kan få stor betydning, likeledes økt bruk av IT i pasientkommunikasjon, 
fellesundervisning og behandling. I 2013/2014 kom Helsedirektoratet med Nasjonal faglig retningslinje 
for barselomsorgen med tydelige krav. I retningslinjen står det blant annet som sterk anbefaling: 
Sjukehusoppholdets varighet tilpasses kvinnen og den nyfødtes behov. Vurderingen gjøres i samråd 
med kvinnen. Hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens 
nettverk/ partner. 
 
Obstetrikk: Det forventes økt fødselstall til ca. 5600 i 2030, med større andel risikogravide (utviklingen 
med fedme, innvandring, økning i keisersnitt fra 14,5 % opp mot landssnitt på 20 %). Dette vil gi større 
areal- og bemanningsbehov. Endringer i prenatal diagnostikk kan gi store volumendringer. I dag er 
bare 50 % gravide lavrisikofødende. Det forventes at en tredjedel vil ha behov for innleggelse og mer 
oppfølging. 
 
Gynekologi: Ytterligere overføring til dagkirurgi ventes, men med ca. 80 % fasttrack forløp er mye 
allerede hentet ut. Befolkningsvekst og eldrebølge vil øke behovet for behandling mens ikke-operative 
behandlingsmuligheter kan virke motsatt. Veltilpassede lokaler vil gi bedre utnyttelse av personalet. 
Eldrebølge og fedmebølge ventes å gi økning i endometriecancer, mens HPV-vaksinen og -screening 
kan minske ressursbruken ved dysplasi og cervixcancer. Rask diagnostikk ved kreftmistanke er et 
krav som forutsetter at lokalitetene gir god flyt. Politikken ad sentralisering av behandling er viktig og 
kan slå begge veier. Pasientene lever lenger med utbredt kreftsykdom med behov for komplisert 
behandling. Det gynekologiske fagmiljøet ønsker å utvikle ytterligere samarbeid om palliativ og 
terminal omsorg i primærhelsetjenesten. 

3.3.7 Barneklinikken  

Trender og utvikling innen barnemedisin 
Som en del av den medisinske utviklingen og samfunnsutviklingen får nå en stor andel av pasientene 
diagnostikk og behandling i poliklinikk, som dagbehandling eller i hjemmet. Når det gjelder 
sykdomsutviklingen for barn forventes det en økende forekomst av sykdommer; psykosomatiske 
lidelser, ernæringsproblematikk med overvekt og anoreksi, diabetes, barn med kroniske sykdommer 
og multiple funksjonshemninger. Disse gruppene er ressurskrevende og gode behandlingsresultat 
forutsetter et nært samarbeid med primærhelsetjenesten. For alle barn som har behov for langvarige 
og koordinerte tjenester kreves det et tett samarbeid med primærhelsetjenesten, helsesøster, skole, 
fastlege, BUP og evt. annet personell fra førstelinjetjenesten. Dette for å kunne utveksle informasjon 
og å avklare ansvarsforhold. Enkelte krever individuell plan, dette gjøres i samarbeid med kommunen.  
 
Utviklingen innenfor nyfødtmedisin har medført en økning i overlevelse for de minste premature barna. 
Ved at flere overlever har også behandlingskompleksiteten økt både for de mest premature og de 
alvorligst syke fullbårne barna, noe som har medført økt liggetid. Mer avansert behandling og økt 
kompleksitet har ført til behov for avansert utstyr og spesialkompetanse hos personalet.  
 
Utviklingen de senere årene har gått i retning av at barnets pårørende i sterkere grad involveres i pleie 
og den daglige omsorgen. Bakgrunnen for dette er å styrke forholdet mellom foreldre og barn og 
kunne legge til rette for et mest mulig naturlig miljø for barnet. Det støttes opp om familiesenteret og 
utviklingsbasert omsorg for det premature barn og dets familie, noe som er i tråd med forskrifter om 
barn på sykehus. Det finnes god dokumentasjon for at dette gir gode utviklingsmuligheter for barnet. 
(Marstad T, Halvorsen B, 2007). 
 
Barnemedisin SUS 
Barne- og ungdomsklinikken ved SUS gir behandling og pleie til barn og ungdom i alderen 0-18 år. 
Det er et godt aktivitetstilbud som inkluderer skole. Årlig er det ca. 3500 innleggelser og ca. 13.000 
polikliniske pasienter. Ca. 80 % av innleggelsene er øyeblikkelig hjelp.  
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Det er et nært samarbeid med andre faggrupper på sykehuset som pedagog, fysioterapeut, klinisk 
ernæringsfysiolog, klinisk sosionom og prest. Tverrfaglig samarbeid er spesielt viktig i arbeidet med 
barn og ungdom. 
 
Seksjoner: 

• Infeksjon og onkologi 
• Generell pediatri og dagbehandling 
• Nyfødt intensiv 
• Barnepoliklinikk 

 
Infeksjon og onkologi: 
Akutt mottak av innleggelser og vurderinger. Akutt poliklinikk. Innlagte pas med akutt sykdom og/ eller 
behov for isolasjon. Egen avdelt del for innlagte onkologiske pas. 
 
Generell pediatri og dagbehandling: 
Elektive innleggelser til utredning, ofte tverrfaglig, og behandling. Akutte innleggelser utenom 
infeksjoner/onkologi/isolasjonsbehov. Dagbehandling. Lokaler for skole og leke-stue. 
 
Nyfødt intensiv: 
Avdelingen har i dag 21 pasientsenger, derav isolat og begrenset antall rom for foreldre. 
Pasientsenger - 2Nyfødtintensiv har ambulerende sykepleiertjeneste for barn med 
matingsproblemer/sonde, slik at disse skrives ut tidligere. 

3.3.8 Barnehabilitering  

Barnehabilitering skal gi tverrfaglige tjenester på spesialistnivå til barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne – der dette skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander, eller skader i 
nervesystemet eller bevegelsesapparat. Oppgavene er diagnostikk, funksjonsutredning og behandling, 
samt veiledning, kurs, undervisning og informasjon/ opplæring til familie, nærpersoner og fagfolk rundt 
barnet/ungdommen. Barnehabiliteringen gir også tilbud om ulike former for intensiv habilitering 
(intensiv motorisk trening, intensiv gangavlastet trening, spisetrening etc.).  
 
Barnehabilitering er pr. i dag lokalisert utenfor sykehusområdet, og arealer til denne funksjonen er ikke 
foreslått prioritert til byggetrinn 1. Det er derfor ikke gjort ny kapasitetsberegning for denne funksjonen 
ifm. med denne revisjonen av HFP.  

3.3.9  Intensiv 

Intensivenheten består av en medisinsk/kirurgisk intensivenhet og en tung overvåkingsenhet. 
Intensivenheten er i prinsippet felles for medisin og kirurgi. 
 
Nyfødtintensiv er en del av barneklinikken og innrettes med henblikk på intensiv overvåking og 
behandling av syke nyfødte. 
 
Det forventes en økning i behov for intensivbehandling frem mot 2025, pga. mer sammensatte og 
komplekse sykdomsbilder og nye behandlingsmuligheter. Intensivenheten vil ha behov for store 
behandlingsrom med mulighet for intervensjon. Avdelingen må ha nærhet til kontaktsmitteisolater og 
luftsmitteisolat innredet med tanke på respiratorbehandling av intensivpasient. Intensiv bør lokaliseres 
nær medisinsk overvåking og nær postoperativ slik at det åpnes mulighet for en viss fleksibilitet i 
ressursutnyttelsen. 

3.3.10  Lærings- og mestringssenteret LMS 

Lærings- og mestringsaktiviteter blir viktig i fremtidens sykehus hvor flere pasienter lever lengre med 
kroniske sykdommer. Arealer til Lærings- og mestringssenter trenger ikke ligge «sentralt» i et nytt 
sykehus, og det bør vurderes samlokalisering med annen opplæringsvirksomhet.  

3.3.11  Seksjon for klinisk ernæring 

Ernæringsfysiologer forestår behandling av inneliggende pasienter på sengeposter og i poliklinisk 
virksomhet. Seksjonen vil i framtiden ha behov for ekspedisjon, venterom og konsultasjonsrom i 
tilknytning til kontorer. 
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3.3.12 Behandlingshjelpemidler BHM 

Seksjon for behandlingshjelpemidler har ansvar for formidling av medisinsk tekniske hjelpemidler til 
hjemmeboende pasienter. BHM er i dag lokalisert utenfor sykehusområdet – noe som er en god 
løsning.  
 

3.4 Psykiatri  

Psykiatri blir værende på Våland i byggetrinn 1. Det er derfor ikke gjort nye aktivitets- og 
kapasitetsberegninger 2014-2030 for denne funksjonen i HFP versjon 2.0. 
 
Psykiatri omfatter følgende funksjoner: 

• Barne- og ungdomspsykiatri 
• Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk (TSB) 
• Voksen Psykiatri – akutt 
• Voksenpsykiatri – alder 
• Voksenpsykiatri – psykose 
• Voksenpsykiatri – sikkerhet  

 
Nedenfor beskrives dagens virksomhet og oppgavene knyttet til de enkelte funksjonene i framtiden. 

3.4.1 Psykisk helsevern – nåsituasjon 

Overordnet struktur: 
Psykiatrisk klinikk består i dag av 5 DPS, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for unge 
voksne og Spesialavdeling for voksne. 
 
Innledningsvis beskrives de endringer innen det spesialiserte psykisk helsevern som forutsettes i de 
kommende årene. 

3.4.2 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) på Våland 

Det polikliniske tilbudet innen BUPA er desentralisert med tilbud i Egersund, Bryne, Sandnes og Sola i 
tillegg til tilbudet i Stavanger ved Våland. I tillegg har BUPA mobile tjenester barn/ungdom, 
autismeteam, dag/døgn barn, familiepost barn/ungdom, behandlingspost barn, sengepost C1A 
ungdom og sengepost C1B ungdom. 
 
I fremtiden planlegges det med at det polikliniske tilbudet for barn og ungdom skal være lokalisert til 
DPS-ene mens døgnbehandlingen på spesialisthelsetjeneste nivå, sentraliseres til Stavanger 
universitetssykehus. 
 
BUPA har i dag 20 døgnplasser til barn og unge.  

3.4.3 Avdeling for unge voksne 

Avdeling for unge voksne består av: 
 
RPS team (psykiatrisk team for rusbehandling) 

• Avdeling for unge voksne har hovedansvaret for å sikre implementering av rusreformen i 
foretaket. RPS-teamet skal bidra til dette, og det overordnede målet er å sikre et bedre og mer 
helhetlig behandlingstilbud til rusmiddelavhengige. RPS-teamet koordinerer nødvendig 
bruk/kjøp av gjesteplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
(TSB). 

 
Seksjon Gausel 

• Seksjon Gausel består av 3 enheter: Poliklinikk, behandlingspost og bo- og 
rehabiliteringsleiligheter.  

• Målsettingen er å gi et optimalt spesialisthelsetjenestetilbud til unge voksne med alvorlige 
psykiske lidelser i Sør Rogaland. Dette i form av utredning, diagnostikk, behandling og 
habilitering/rehabilitering. Det jobbes etter prinsippet om tidlig intervensjon. 

 
Seksjon Engelsvoll 
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• Seksjon Engelsvoll behandler unge voksne mellom 18 og 30 år med alvorlig psykisk lidelse, 
og som har behov for langvarig behandling og rehabilitering.  

• Seksjonen har 14 døgnplasser, og gir også tilbud om poliklinisk dagbehandling. Målgruppen 
er unge voksne (18-30 år) med psykoselidelser (schizofreni) som krever langvarig behandling 
og rehabilitering. Tilbudet inkluderer også nevnte type lidelser hvor rusproblematikk er en 
kompliserende faktor. 

 

Seksjon Rus/psykiatri 
• Seksjon rus og psykiatri er sykehusets spesialiserte tilbud for pasienter med 

dobbeltdiagnoser, men gir også tilbud til pasienter med mindre alvorlige psykiske lidelser og 
rusavhengighet. Det tilbys utredninger, poliklinisk behandling, ambulante tjenester og 
behandling på døgninstitusjon. 

• Seksjonen har følgende enheter: Oppsøkende behandlingsteam Stavanger, Veksthuset 
Rogaland, LAR (Legemiddelassistert rehabilitering), Gauselskogen behandling og 
rehabiliteringsenhet, Psykiatrisk ungdomsteam Sandnes (PUT), Psykiatrisk ungdomsteam 
Stavanger (PUT) 

 
Alle disse funksjonene som i dag er organisert utenfor Våland, vil fortsatt ha en desentralisert 
organisering og er derfor ikke tatt med i beregningen av arealet i HFP. 

3.4.4 Voksenpsykiatriske døgnenheter på Våland 

Spesialavdeling for voksne på Våland har følgende seksjoner: 
Seksjon akutt 

• Post AMC2 med 8 senger 
• Post B3 med 14 senger 
• Post E1 med 14 senger 
• TIPS prosjektet (Tidlig intervensjon ved psykose) 

Seksjon affektiv og psykose 
• Post A2 med 14 senger 
• Post E2 med 14 senger 
• Post B2 med 14 senger 
• Post A3 med 14 senger 

Seksjon sikkerhet 
• Post A1 med 10 senger 

Seksjon alderspsykiatri 
• Post B1 14 senger 
• Alders- psykiatrisk poliklinikk 

 

3.4.5 Det fremtidige psykiske helsevern  

Forholdet mellom DPS og sykehus nivå 
Det er et mål at ressursfordelingen i fremtiden skal være fordelt mellom sykehuspsykiatri og DPS. 
Tjenestetilbudet ved sentraliserte sykehusavdelinger skal ivareta pasienter med lidelser som krever 
spesiell kompetanse, store personellmessige ressurser eller behov for lukket avdeling.  
 
Rapporten ”Psykisk helsevern for voksne. Distrikts psykiatriske sentre – med blikket vendt mot 
kommunene og med spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen” foreslår følgende oppgavefordeling 
mellom DPS-ene og sentraliserte sykehusfunksjoner: 
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Tabell 5: Oppgavefordeling mellom DPS-ene og sentraliserte psykiatriske sykehusfunksjoner  
 
Oppgaver til spesialiserte sykehusfunksjoner  Oppgaver til DPS -ene 

• ØHJ hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester 

• Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling 

• Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, 
rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse, selvskading, tvangslidelser, 
personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander 

• Pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og 
debuterende sammensatte tilstander hos eldre 

• Samarbeid med DPS, øvrige spesialisthelsetjenester og kommuner 

• Akutt og krisetjenester 

• Spesialistutredning og 
behandling 

• Tett samarbeid med 
kommunene og øvrig 
spesialisthelsetjeneste 

• Bistå kommunene med råd og 
veiledning 

• Ivareta kontinuitet innad i 
spesialisthelsetjenesten 

 
Organiseringen av psykiatrien i Helse Stavanger HF vil tilpasse seg disse forholdene og anbefalingene 
i Sosial- og Helsedirektoratets rapport, noe det er tatt hensyn ved dimensjoneringen av sengetallet.   

Som følge av overflytting av funksjoner til DPS-nivået kan det oppstå behov for noe utvidelse av 
eksisterende DPS-er.   

Akuttmottaket innen psykiatri trenger nærhet til somatisk akuttmottak.  

Barn- og ungdomspsykiatri 
I fremtiden planlegges det flere steder i landet med at det polikliniske tilbudet for barn og ungdom skal 
være lokalisert til DPS-ene mens døgnbehandlingen på spesialisthelsetjeneste nivå sentraliseres til 
sykehus psykiatrien. Det foreligger ingen slike føringer i dag for Helse Stavanger HF. Det forutsettes at 
organiseringen blir som i dag. 

3.5 Medisinske støttefunksjoner  

Medisinske støttefunksjoner omfatter i HFP følgende funksjoner: 

• Medisinske laboratoriespesialiteter 
• Radiologi (bildediagnostikk) 
• Apotek 
• Medisinsk Teknologi og Informatikk (MTI) 

 
Virksomheten ved dagens og fremtidens situasjon er beskrevet i kortversjon. For fullstendig 
beskrivelse henvises til HFP versjon 1.0 (vedlegg delutredning).  

3.5.1 Medisinske laboratoriespesialiteter 

De medisinske laboratorieavdelingene omfatter følgende medisinske spesialiteter: 
• Medisinsk biokjemi 
• Medisinsk mikrobiologi 
• Immunologi og transfusjonsmedisin  
• Patologi 

3.5.2 Medisinsk biokjemi  

Laboratoriet drives døgnet rundt alle dager med faste prøverunder pluss øyeblikkelighjelp-prøvetaking. 
I tillegg er det en egen prøvetakingspoliklinikk som betjener SUS sine rekvirenter. Det er innført 
desentralisert prøvetaking noen steder, bl.a. i akuttmottak og intensiv. 
 
Avdelingen analyserer et stort volum prøver, og er en av de store biokjemiske avdelingene i Norge. 
Ca. 50 % av analysene utføres for primærhelsetjenesten – noe som genererer betydelig inntekt.   
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Analyseplattformer 
Det er stor automasjon på klinisk kjemi og immunkjemi med ca. 110 ulike metoder. 
Hematologi, automasjon og manuelle metoder har ca. 1.000 prøver pr. dag. 
Antall gentester på seksjon for DNA prøver har hatt en betydelig økning de siste årene.  
 
Avdelingen har 19 kromatografiske metoder hvorav 16 er misbruksanalyser (LAR Rogaland). Selv om 
det er vanskelig å spå om den analytiske utviklingen i faget, er det tegn som tyder på at LC/MS/MS vil 
øke i omfang og vinne markedsandeler spesielt i forhold til immunkjemi. Veksten forventes å øke 
betydelig både til hormonanalyser, medikamenter, vitaminer og også å erstatte en del immunkjemiske 
analyser. Instrumenter er støyende (må støy skjermes).  
 
Medisinsk mikrobiologi 
Avdeling for medisinsk mikrobiologi mottar prøver fra hele Rogaland fylke. Diagnostikken er variert og 
omfattende. Ved avdelingen utdannes legespesialister i medisinsk mikrobiologi og avdelingen gir 
sideutdannelse til kandidater i infeksjonsmedisin. 
Avdelingen har nasjonal referansefunksjon for legionelladiagnostikk sammen med Nasjonalt 
folkehelseinstitutt. Avdelingen arbeider for å bli akkreditert og for å bli gruppe 1 avdeling.  
 
Avdelingen er inndelt i 4 seksjoner 
Seksjon for bakteriediagnostikk utføres generelle bakteriologiske undersøkelser. Seksjonen har P-3 
lab for tuberkulose-diagnostikk. Bakteriologisk diagnostikk har vært basert på manuelle metoder. 
Utviklingen går nå mot mer automatisert metodikk som krever mer plass. Avdelingen har nylig fått 
automatisk utsåingsmaskin.  
 
Seksjon for virusdiagnostikk utfører virus- og bakterieserologi for diagnostikk av mange agens med 
ulike metoder. Virusdyrkning i cellekultur utføres ikke. Seksjonen utfører screening av blodgiverne i 
Rogaland fra Helse Stavanger og Helse Fonna.   
 
Seksjon for molekylær mikrobiologi bruker PCR-tester og en rekke andre molekylærbiologiske tester til 
diagnostikk av virus- og bakterie-infeksjoner. De siste 3 årene har antall undersøkelser ved seksjonen 
økt med 74-100 % hvert år. Diagnostikken er fortsatt under utvikling og avdelingen planlegger å 
innføre en rekke nye tester de nærmeste årene.  
 
Seksjon for medieproduksjon lager dyrkingsmedier og reagenser til de fleste bakteriologiske og noen 
virologiske undersøkelser som utføres ved avdelingen.  

3.5.3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin  

Immunologi og transfusjonsmedisin (inkl. blodbankvirksomhet) er som øvrige laboratoriefag, en egen 
medisinsk spesialitet. Særkrav i helselovgivning er at virksomheten er underlagt «Blodforskriften» og 
europeiske krav til legemiddelframstilling. Myndighetskravene har konsekvenser for arbeidsflyt, 
kvalitetsmål, krav om adgangskontroll og arealers beskaffenhet og innbyrdes plassering i større grad 
for immunologi og transfusjonsmedisin enn for øvrige laboratoriespesialiteter. 
 
Avdelingen inngår som del av sykehusets akuttberedskap, og har derfor døgnkontinuerlig 
vaktberedskap for pasientbehandlingen (24 timers åpningstid). 
 
Avdelingen er for rutinedrift teknisk utstyrt på nivå med de større avdelinger i Norge. 
Utviklingen mot bruk av mer automatisering ved tapping og fremstilling av blodkomponenter går raskt, 
og teknologien er allerede prøvd i avdelingen. Det planlegges for omlegging til automatisering i nær 
fremtid.  
 
På tross av økende automatisering, også innen analysevirksomheten, utføres det fortsatt mye 
«håndarbeid» i faget. Dagens metoder vil neppe bli erstattet, men videreutviklet og brukt med større 
klinisk forståelse og til flere problemstillinger enn i dagens situasjon. I tillegg vil nye metoder, som f. 
eks. Genomisk blodtyping bli tatt i bruk rutinemessig, men da med utstyr som er spesialtilpasset for 
denne problemsstilling Genomisk typing av foster DNA hos mor under svangerskap er nå i ferd med å 
innføres som standard metode i svangerskapsomsorgen også i Norge. Den samlede aktivitet antas 
derfor å øke forholdsvis mer enn befolkningstilvekst skulle tilsier. 
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En fremtidig virksomhet bør plasseres med kortest mulig transportvei til de enheter/pasienter hvor 
«tid» vil være avgjørende for behandlingsresultatet. 

3.5.4 Avdeling for patologi 

Patologisk-anatomiske undersøkelser er basis for en stor del av pasientbehandlingen. Dette gjelder i 
særdeleshet behandling av ondartede lidelser, men også ved en rekke ikke-neoplastiske lidelser, for 
eksempel i hud., luftveier, tarm og nyrer. Et svar oppfattes ofte av behandlende lege som en «fasit».  
 
De senere år har det vært en betydelig aktivitetsvekst innen patologi. Det er antall celleprøver som er 
økende, mens antall vevsprøver og obduksjoner er stabile. Antall spesialundersøkelser øker 
betraktelig mer enn antall prøver. Dette gjelder alle typer spesialundersøkelser som immunhistokjemi 
og kvantitative- og molekylærbiologiske undersøkelser. Kompleksiteten i analysene blir mer og mer 
omfattende - dette for å kunne tilby pasienter en mest mulig skreddersydd behandling. Generelt kan 
det på landsbasis sies at antall vevsprøver de siste fem årene har økt med 15 %, celleprøver med 20 
%, og antall spesialundersøkelser med hele 75 %. 

3.5.5 Radiologi (bildediagnostikk) 

I et fremtidsperspektiv er ikke røntgen- eller radiologisk virksomhet dekkende nok som 
betegnelse. Bildediagnostikk er et mer dekkende uttrykk for den virksomheten som skal 
beskrives da dette også inkluderer PET, nukleærmedisin, MR og ultralyd. 
 
Dagens radiologiske / bildediagnostiske tjenester ved Helse Stavanger HF er organisert 
på en slik måte at sykehuset i utgangspunkt skal kunne møte dagens etterspørsel av 
diagnostikk og behandling. Designet med et skille mellom ø-hjelp / inneliggende 
pasienter på hovedrøntgen, og elektiv virksomhet ved satellittene er formålstjenlig. 
Hovedavdelingen driftes med ordinær åpningstid frem til kl.1500 (1600 på MR), og 
øyeblikkelig hjelp på døgnbasis. Satellittene har åpent frem til kl. 1700 på Sandnes og kl. 
1500 på Hillevåg og i Egersund. Det er muligheter for utvidede åpningstider på alle tre 
steder. Man har et såkalt «Drop-in» tilbud på enklere røntgenundersøkelser både i 
Hillevåg og i Sandnes. Publikum og rekvirenter er svært fornøyd med denne løsningen, 
da det ikke er ventetid på dette tilbudet. 
 
Til tross for de grep som er gjort for å møte publikums behov, opererer avdelingen med 
ventelister for undersøkelser med lavest prioritet til CT og MR undersøkelser. Dagens 
flaskehalser knytter seg primært til to elementer: 

• Spesialister innen radiologi 
• Tilstrekkelig antall CT og MR maskiner 

 
Den teknologiske utviklingen innen bilde-diagnostisk utredning og behandling blir stadig 
mer kompleks. Mulighetsbildet er blitt betraktelig større med nye programmuligheter / 
software-løsninger og andre teknologiske muligheter. 
 
I HFP er det lagt følgende føringer:  

• Bilde-diagnostisk avdeling tilbyr alt av radiologiske tjenester til pasienter i Helse Stavanger HF 
sitt opptaksområde for SUS. I tillegg er ny funksjon for PET skanner under oppbygging. 

• Det opprettholdes satellittstasjoner for Sandnes og Egersund. Gransking ivaretas i SUS. 
• Mammografiscreening ønskes samlokalisert med brystdiagnostisk senter. 
• Nukleærmedisin lokaliseres sammen med PET- skanner. 

 
De forskjellige enhetene i SUS bør legges nær hverandre, med et klart skille mellom ventesone for 
poliklinikk, inneliggende og øyeblikkelighjelp-pasienter. 
 
CT som betjener akuttmottaket, må ha nærhet til dette. Arealene må planlegges med fleksibilitet for 
endret behov. 
 
Kreftinsidensen er økende og det er meget høy aktivitet innen behandling med stråleterapi. Det 
forventes et økende behov for strålebunkere.   
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3.5.6 Apotek 

Sjukehusapoteket i Stavanger  
Apoteket består av fire avdelinger som ivaretar hvert sitt funksjonsområde: 

• Sykehusekspedisjonen: Varesalg til profesjonelle kunder i Helse Stavanger 
• Publikumsavdelingen: Varesalg til privatkunder 
• Produksjonsavdelingen: Tilvirkning av legemidler (aseptisk tilsetningsproduksjon) 
• Avdeling for farmasøytisk rådgivning: Leverer farmasifaglige tjenester til sykehusets 

avdelinger 
 
Sykehusekspedisjonen - ekspederer bestillinger på legemidler og handelsvarer fra sykehusets 
avdelinger. Avdelingen har i stor grad blitt automatisert de senere årene, med lagerrobot og 
elektronisk bestillingssystem. Sykehusekspedisjonen tilbyr apotekstyrt legemiddellager (ASL), hvor 
apotekpersonale bidrar til å styre avdelingenes legemiddellagre. I tiden fremover ser man en videre 
utvikling av ASL. Sykehusekspedisjonen leverer i dag endosepakkede legemidler som er pakket på 
Sykehusapoteket i Skien. Det antas at bruken av endoser vil øke i tiden fremover. Med bakgrunn i 
dette er det i arealberegningen for nytt sykehus medberegnet areal til to pakkemaskiner for endose.  
 
Publikumsavdelingen - ekspederer legemidler på resept og selger reseptfrie legemidler og 
handelsvarer til privatkunder. Avdelingen koordinerer også utkjøring av legemidler som er produsert i 
produksjonsavdelingen og som skal til privatpersoner utenfor sykehuset. Publikumsavdelingen har 
lagerrobot som rommer de fleste reseptpliktige legemidlene.  
 
Produksjonsavdelingen - består av to enheter. Total parenteral ernæring (TPN), smertepumper og 
antibiotika tilberedes i apoteket sine lokaler, mens cytostatika tilberedes på en satellitt laboratorium på 
kreftpoliklinikken. Aktiviteten i produksjonsavdelingen har økt kraftig de siste årene, og det forventes 
en ytterligere økning i tiden fremover pga. lovendringer som vil kreve at oppgaver som i dag utføres på 
post overføres til sykehusapoteket. 
 
Avdeling for farmasøytisk rådgivning - leverer ulike tjenester til SUS inkl. revisjoner på 
legemiddelområdet, undervisning, klinisk farmasi (inkl. legemiddelsamstemming og 
legemiddelgjennomgang) og avdelingsfarmasi (farmasøyt på post som bistår ved spørsmål som 
omhandler legemidler). Avdelingen forventes å vokse i tiden fremover. 
 
I nytt sykehus BT1 er publikumsutsalg inkludert. Det vurderes plassering av øvrige apotektjenester i 
eget bygg vegg i vegg med nytt sykehus. Dette utredes nærmere.  
 

3.5.7 Medisinsk Teknologi og Informatikk (MTI) 

MTI fokuserer på MTI metakompetansen mellom teknologi og klinikk. Fagfeltet medisinsk teknologi 
har i løpet av de siste årene blitt en av de viktigste premissgiverne for medisinsk diagnostikk og 
behandling. Denne teknologien er i dag avgjørende for hvilke diagnostikk- og behandlingsmetoder 
som benyttes og for kvalitet og effektivitet innen diagnostikk og behandling. 
 
Avdelingen har ”spisset seg inn på” 1. linje service med kort responstid og høy kompetanse mens en 
samarbeider med utstyrsleverandørene i form av serviceavtaler på forebyggende vedlikehold av 
utstyrsparken. Dette er en strategi som vil bli videreutviklet i de kommende år. 
 
Trenden viser at drifts og vedlikeholds-andelen av arbeidsoppgavene synker siden behovet for 
brukerstøtte og styring av nyanskaffelser stadig øker. Med tanke på at ukyndig bruk av medisinsk 
teknisk utstyr kan føre til skade på både pasient og bruker vil brukerstøtte og opplæring bli et av de 
viktigste satsingsområdene for avdelingen i årene som kommer.  
 
Medisinsk informatikk er i ferd med å utvikle seg til å bli nesten like viktig for den medisinske 
aktiviteten som medisinsk teknologi. Dette ses ved at informasjonsteknologi benyttes i stadig større 
grad innen den medisinske teknologien. I tillegg benyttes informasjonsteknologi som selvstendige 
verktøy innen medisinsk virksomhet, spesielt innen dokumentasjon av diagnostikk og behandling samt 
styring av pasientforløp og ressursplanlegging. Den medisinske informatikken krever både medisinsk 
og teknologisk kompetanse og det er her MTI ser at behovet for avdelingens tjenester ute i de enkelte 
klinikkene vil vokse i årene som kommer. 
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Det vil være stor etterspørsel etter tjenester i regi av MTI i fremtiden. Det er totalt pr. 2014 registrert 
7500 medisinsk tekniske utstyrsenheter på SUS. 

3.6 Ikke medisinske støttefunksjoner  

Ikke medisinske støttefunksjoner i SUS omfatter i HFP følgende funksjoner: 
• Administrasjon 
• Ikke-medisinsk service 
• Pasientservice 
• Personalservice 

 
Brukergruppen har beskrevet virksomheten i dagens situasjon. Dette foreligger i en egendelutredning 
for BRG 6. Dette grunnlaget er benyttet i en forkortet beskrivelse av virksomhetsområdene. Nedenfor 
beskrives oppgavene knyttet til de enkelte funksjonene i framtiden. 

3.6.1 Administrasjon 

Administrasjon omfatter følgende funksjoner: 
• Kontorer og møterom 
• Administrasjon: Sykehusets sentrale ledelse med stabsfunksjoner 

 
Kontorer og møterom - det skal i Stavanger universitetssykehus være kontorarbeidsplass til en rekke 
medarbeidere. Det vil være behov for ulike løsninger med en kombinasjon av landskap, celler, 
personlige/ ikke personlige kontorer, og det bør tilstrebes fleksibilitet. Til kontorarbeidsplasser som 
etableres i grupper eller landskap er det behov for adgang til små møterom, stillerom, kopirom, 
printerrom, toaletter etc. 
 
Kontorarbeidsplasser i Helse Stavanger HF skal utformes etter prinsippet om at arbeidsplassens 
utforming skal være optimalisert i forhold til de oppgaver den enkelte medarbeider har. Valg av 
utforming og løsning skal understøtte dette prinsippet. 
 
Kontorarbeidsplass kan etableres til medarbeiderne etter følgende prinsipp: 

• Linjeledere med personalansvar får som hovedregel eget kontor (for eksempel 
avdelingsledere) 

• De ansatte som i kortere perioder må utføre dokumentasjonsarbeid skal ha tilgang til 
kontorarbeidsplass, men ikke nødvendigvis personlig arbeidsplass (for eksempel terapeuter 
og assistentleger) 

• Ansatte som arbeider på fulltid i kontor har personlig kontorarbeidsplass 
• Øvrige ansatte: kan benytte ulike former for felleskontorer/kontorlandskap (for eksempel 

overleger, kontorpersonell) 
 
Administrasjon- omfatter normale ledelses- og administrative funksjoner som direksjon med stab, 
divisjonsledelser, personal, HMS, kvalitetsutvikling, økonomi, lønn, regnskap m.m. 

3.6.2 Ikke-medisinsk service 

Det nye Stavanger universitetssykehus har elektronisk pasientjournal, og det er derfor ikke 
nødvendig å etablere et nærliggende større papirbasert journalarkiv. Allerede eksisterende 
papirbasert journalarkiv må ivaretas, men dette kan ligge utenfor sykehusets hovedområde, jfr. 
dagens geografiske plassering. Det er ikke nødvendig at Dokumentavdelingen ligger på 
sykehusområdet, men det er viktig at bemanning ved Dokumentavdeling fysisk er plassert sammen 
med papirarkivet.  
 
Drift og vedlikehold omfatter bl.a. almen tekniske verksteder samt bygge- og eiendomsadministrasjon 
samt fasiliteter til utvendig vedlikehold. Det er viktig med en viss nærhet til områder som skal driftes. 
Det er ønskelig med kortest mulig gangavstand for å kunne ha rask responstid. Lokale 
lager/verksteder kan være fordel mht. å slippe å frakte maskiner og større enheter til/ fra reparasjon. 
Videre bør det være mulighet for lager av reservemaskiner og fjernlager for ikke-kritisk lagring som for 
eksempel møbler. Det bør etableres områder hvor eksterne kontraktører har mulighet for å utføre 
vedlikehold og serviceoppdrag. Det innbefatter også lager-, verksted- og garderobe-fasiliteter. 
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I dag lagres senger til reparasjon i korridorer. Det må sikres et tilstrekkelig areal i nytt sykehus for 
denne funksjonen. Det er behov for innendørs oppbevaring av kjøretøy og driftsutstyr. I tillegg bør det 
sikres at et verkstedsareal for bilparken er utformet slik at også større kjøretøy kan tas inn for 
vedlikehold. Gasslager - bør plasseres slik at man har lett adkomst for inn- og uttransport av flasker og 
flaskepakker.  
 
IKT service: Helse Vest IKT har ansvar for forvaltning, daglig drift, vedlikehold, service og utvikling 
av sykehusets IKT-installasjoner og utstyr. Det er viktig med nærhet til alle områder som skal 
driftes for å kunne håndtere rask responstid og tilgjengelighet. IKT-service har behov for verksted, 
skrankefunksjon og kontorplasser, samt lager i tilknytning til sykehusets varemottak.   
 
Renhold ivaretar daglig renhold, hovedrengjøring, spesialrenhold, vindusvask, bygg rengjøring, 
skylleroms arbeid, og daglig vask av smitterom og smitte utvask av rom. I konseptfasen ble det 
planlagt for desentral sengevask i nytt sykehus. Usikkerhet knyttet til ivaretakelse av hygienekrav, ny 
teknologi og muligheter for bedre logistikk er utredet i forprosjektfasen, og det er besluttet valgt en 
automatisert løsning for sentral sengevask. Lagringsplass til sengene er ivaretatt i sengelagerheisen.13 
 
Tøy til pasienter og personell leveres i dag fra eksternt vaskeri. Dette er lagt til grunn også for 
fremtiden. Det er nødvendig å ha eget depot til mellomlagring, nødlager og forsyning for tilfeldige 
behov. Det legges til rette både for mottak av rent tøy via rampe, og avlevering av skittent tøy (med 
tilstrekkelig skille mellom ren og skitten side). For personaltøy må det etableres distribusjonsordning, 
gjerne automatisert, i tilknytning til garderobene. 

Helse Stavanger vil ha behov for kapasitet til lagring av medisinsk forbruksmateriell. En del artikler har 
krav om beredskapslagring. Lagerstruktur er alltid gjenstand for vurdering, men hittil har man valgt å 
stå for sentrallager i egen regi. Et evt. sentrallager kan enten være sentralt plassert på tomten som i 
dag, eller være plassert utenfor i egnet lokale med stabile innfartsårer til sykehuset. 

Bruk av automatiserte lagerløsninger / lagerautomater for å optimalisere lagerareal og for å redusere 
behovet for manuell arbeidskraft er utredet videre i forprosjektfasen. Det er besluttet å etablere 5 
varelagerheiser (en i hvert bygg) på Ullandhaug. Disse vil fungere som sentrallager. I tillegg 
planlegges det små lokale lagre og nisjer for lagring i sengeområder og poliklinikker. Dette skal være i 
en slik struktur og antall at god beredskap kan ivaretas.  

Varemottak har nærhetsbehov til funksjoner med høyt vareforbruk (for eksempel kjøkken, 
tekstilforsyning og apotek), og uteområdet må ha god tilgang, snuplass og oppstillingsplass for 
lastebiler. Beredskapslager forutsettes ivaretatt i varelagerheis.    

Ordinær forsyning til avdelinger planlegges via aktiv forsyning. Det tilrettelegges for transporttjeneste 
for å ivareta intern og ekstern transport av forsyninger til avdelingene på området og til øvrige enheter 
i Helse Stavanger, samt transporttjeneste for laboratorienes tjenester til primærhelsetjenesten. Det 
kreves oppstillingsareal for vogner og transportmateriell. I forbindelse med nytt sykehus trengs eget 
parkeringsområde for sykehusets kjøretøy, samt vaskehall/servicehall og verksted.   
 
Posthåndtering omfatter funksjoner for mottak og håndtering av post og bør inngå som en del av 
ordinær drift av inn- og utgående logistikk. Sortering bør skje i varemottaksområdet og distribusjon 
som samlast med øvrig vareforsyning. For funksjoner som ikke trenger egen postdistribusjon bør det 
opprettes postbokser i korridorer eller areal i tilknytning til kundesenter. 
 
Det bør etableres miljøstasjon for oppsamling og sortering av avfall. Denne bør lokaliseres med 
nærhet til egen avfallsrampe og fortrinnsvis være innebygget og adgangskontrollert med tanke på 
sikkerhet (brann, klemfare, etc.). Det vil være en fordel av trafikale og driftsmessige hensyn og 
miljøstasjon er i tilknytning til varemottaksområdet, men som et eget øremerket område til miljøstasjon 
med direkte adkomst uten kryssende trafikk. 
 

                                                      
13 Rapporten “Rengjøring av senger i sykehus – en kartlegging av ulike prinsipper» SINTEF Teknologi og samfunn Helse, datert 
7. juli 2012. 
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I dag er sentralkjøkken plassert på Forus. Sentralkjøkken planlegges også i framtiden lokalisert 
utenfor sykehusområdet, og areal til dette er ikke inkludert i HFP. Pr. i dag pakkes all mat som trengs 
til en dag, både middag og kolonialvarer på Forus avdelingsvis (eller per postkjøkken) og 
transporteres til varemottak (holdingkjøle) på SUS hver ettermiddag. Transporten kjøpes eksternt. 
Hver morgen kjører transport og miljøseksjonen (internt) trallene opp til avdeling. En evt. plassering av 
sentralkjøkken i eget bygg vegg i vegg med nytt sykehus vil gi muligheter for transport av mattraller 
direkte til avdelingene, og frigjør plass i varemottak. Dette utredes nærmere.  
 
Helse Stavanger har en sikkerhetsrådgiver med foretaksovergripende funksjon. Funksjonen er 
rådgivende for kriminalitetsforebyggende arbeid. Det er i dag en vakttjeneste til overvåking og 
kommunikasjon. Denne er lokalisert sentralt ved hovedinngangen. I fremtiden ser en for seg at 
sikkerhetstjenesten skilles ut, og får egne lokaler hvor en optimaliserer disse i forhold til de tjenestene 
hvert av disse fagområdene skal levere. Lokalisering av vakt og sikring er en viktig forutsetning for å 
kunne ivareta en god forebyggende sikkerhet, noe som også innebærer kontroll av besøkende til 
sykehuset. 
 
Sentralbord ivaretar intern og ekstern telefoni, i tillegg til å betjene 2 resepsjoner. 
 
Vakt og sikring og portørtjenesten har døgnbemannet tjeneste. Ressursene brukes på tvers, spesielt 
på tider hvor det er lite bemanning. Samlokalisering eller nærlokalisering er en fordel.  
 
Pasientservice 
Pasientservice omfatter kafeteria, næringsvirksomhet, overnatting pårørende, pasientinformasjon, 
pasientreiser, prestetjeneste, skole og rekreasjon.  
 
Informasjon, utreiseområde, ombud: 
Dette omfatter bl.a. informasjonstjeneste for pasienter og pasientombud. Dessuten et utreiseområde 
for pasienter som er utskrevet og venter på hjemtransport. Utreiseområdet bør ligge nær informasjon, 
apotekets vareutsalg og vestibylefunksjonene. 
 
Næringsvirksomhet (kiosk m.m.) Areal til denne funksjon planlegges etablert i vestibyleområdet og 
omfatter kiosk, bank, frisør etc.  Det skal være mulig for pasienter å spise i kafeteria. 
 
På sengerom (enerom) vil det være plass til overnatting for pårørende. Til øvrige pasienter, herunder 
intensivpasienter, etableres overnattingsrom.  
 
Det bør avsettes areal til blant annet frisør, butikk/ kiosk, mat (kolonial) og andre tilbud som kan være 
aktuelle for ansatte og pasienter/pårørende. 
 
Prestetjenesten har behov for kirkerom/stillerom, kontorer og kapellfunksjon.  
 

3.6.3 Personaleservice 

Personalservice omfatter følgende funksjoner: 
• Bedriftshelsetjeneste 
• Fagorganisasjoner 
• Garderobe 
• Kantine 
• Overnatting 
• Personaloppholdsrom 
• Rekreasjon 

 
Et utdrag fra disse beskrives nedenfor.  
 
Det må etableres garderober til det personell som ikke har eget kontor. Det bør tilstrebes at det 
avsettes areal til garderober flere steder i sykehuset for at sikre kort avstand til arbeidsstedet. 
Garderobeskap etableres som kombinert løsning, hvor fast ansatte får eget skap og hvor vikarer, 
studenter m.fl. får adgang til ikke-personlig skap. Garderobene må ta hensyn til behovet for 
tørkemuligheter av vått tøy. 
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Det legges opp til flere kantiner som vil gi en bedre tilgjengelighet og kapasitet enn i dag. Det er viktig 
at det planlegges kjøkken i forbindelse med kantinen (dagens kantinekjøkken er basert på oppvarming 
av ferdigprodusert mat). 
 
Overnatting for vakthavende personell omfatter dels rom til overnatting og dels felles oppholdsrom. 
Disse rommene bør for noen avdelinger ligge desentralt i tilknytning til arbeidsstedet, men kan med 
fordel samles for effektivt utnyttelse. 
 
Kundesenteret skal ivareta servicefunksjoner for ansatte og pasienter og bør plasseres i nærhet av 
hovedvestibyle.  
 
SUS forventer et økt press på tilgjengelige parkeringsplasser både blant besøkende og ansatte. SUS 
vil måtte arbeide målrettet for å bedre kollektivtilbudet, samt tilrettelegge bedre for syklister. Gjelder 
både garderobeforhold og parkeringsfasiliteter (adgangs-kontrollert sykkelparkeringsanlegg med 
vaskemulighet og ladestasjoner for el-sykler).  
 
Ved nytt sykehus bør det planlegges med egne oppstillingsplasser for tjenestebiler, da helst med 
overbygg og tilgang til strøm/ ladning.  
 
Ventesoner for de som skal hentes for samordnet transport bør etableres nær en inngang hvor det er 
god parkering for drosjer. 
 

3.7 Undervisning og forskning  

Dette kapittelet omfatter beskrivelse og behov for areal til forskning og utdanning i nytt sykehus ved 
Helse Stavanger HF. 

3.7.1 Nåsituasjonen forskning og utdanning – FoU 

Forskning og utdanning er blant de lovpålagte oppgavene som tilligger spesialisthelsetjenesten (se 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-8). Denne oppgaven krever egne arealer i sykehuset. Arealbehovet 
genereres av de oppgaver og arbeidsprosesser som er knyttet til forskning, fagutvikling, innovasjon og 
utdanning, herunder utstyr og mennesker målt i antall årsverk.  
 
Forskning og utvikling - årsverk 
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssjukehus produserer i dag ca. 4,5 prosent av den 
medisinske og helsefaglige forskningen i norske helseforetak. Flere av foretakets mange 
forskningsmiljøer er i nasjonal toppklasse med meget gode vurderinger i forskningsrådets evaluering 
av de medisinske og helsefaglige forskningsmiljøene i Norge. Foretaket har en høy forskningsaktivitet 
med ca. 200 vitenskapelige artikler i norske og utenlandske forskningstidsskrifter hvert år. Det blir 
hvert år avlagt ca. 15 doktorgrader på SUS, og det finnes nå over 130 ansatte med doktorgrad, hvorav 
flere har professorstillinger ved et av våre to samarbeidsuniversiteter i Bergen og Stavanger.  
 
Utdanning - antall samtidige studenter 
Helse Stavanger HF har i dag flere viktige og omfattende utdanningsoppgaver innen medisin og 
helsefag. Sykehuset samarbeider hovedsakelig med Universitetet i Bergen og Universitetet i 
Stavanger om undervisning og tilrettelegging av praksis for studenter innen profesjonsutdanninger og 
videre- og etterutdanning i medisin, sykepleie og en rekke andre helsefag, og i tillegg har en et 
samarbeid med fire universiteter i Ungarn om hospitering for medisinerstudenter. 
 
Tabellen under viser utdanninger og antall praksisperioder registrert i 2015 0g 2016 (en student kan 
ha flere praksisperioder med varierende lengde og kan dermed telle flere ganger).  
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Tabell 6: Antall utdanninger og praksisperioder i Helse Stavanger 2015 og 2016  
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e i 2016. Ifølge UiS er den viktigste årsaken at nytt og gammelt program/kull ikke er blandet. Dette har vært tilfelle før noe som 
har medført høyere antall studenter i 2015 enn i 2016. 
** Videreutdanning i kreftsykepleie har ikke praksis i 1.- og 4. semester, slik at det har ikke vært noen i praksis i 2016.  
*** Tallet inkluderer 15 turnuslegeperioder som restplass. 
 
Kartleggingen i dette dokumentet er avgrenset til å omfatte medisinstudenter, bachelorstudenter i 
helsefag, studenter i spesialistutdanninger og videreutdanninger innen helsefag. 

Helse Stavanger HF Aktivitet 2015 Aktivitet 2016 

Sykepleie 699 593* 

Medisin 352 386 

Spesialutdanning sykepleie (Anestesi, Operasjon 
Intensiv) 

67 128 

Spesialutdanning sykepleie (andre fag som kreft, barn 
mv) 

51 14** 

Master/PHD utdanning alle grupper Ca. 100 Ca. 100  

Fysioterapi, ergoterapi (inkl. bachelor- og masternivå) 17 17 

Radiograf 34 39 

Bioingeniør 7 22 

Lærlinger helsefag, ambulanse 72 69 

Læringer portør 2 5 

Lærlinger vekter 1 4 

Helsesekretær 7 6 

Helsefagarbeider i videreutdanning - 5 

Jordmor 67 72 

Paramedic 28 29 

Videreutdanning barsel og barnepleie 10 15 

Videreutdanninger (eks. helsesøster, familieterapi og 
systemisk praksis, infeksjon, gastro, nefro, 
endokrinologi, palliasjon, perfusjonist, ultralyd)  

8 8 

Videreutdanning i psykisk helsevern 15 17 

Legehospitanter 54 77 

Turnusleger 94 109*** 

Turnuskandidater i fysioterapi 9 15 

Leger, LIS 295 334 

Overlege i spesialisering 1 3 

Psykologspesialister, lisenspsykologer, psykologer i 
spesialisering og psykologistudenter               

55 44 

Klinisk pedagogutdanning, psykomotorisk fysioterapi, 
Rus/psykiatri master 

2 4 

Klinisk sosionomutdanning 1 - 

Klinisk ernæring 6 - 

Audiograf 4 4 

Logoped 6 6 

Helseledelse (Bachelornivå) 4 4 

Helsevitenskap (Masternivå) - 5 

Relasjonsbehandling (Masternivå) - 22 

Totalt 2068 2156  
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3.7.2 Framtidig virksomhet - forskning og utdanning 

Forskningsstrategi og utvikling 
Forskningen i Helse Stavanger HF skal befeste og utvikle vår posisjon som universitetssykehus og ha 
et omfang som ved andre likeverdige universitetssykehus. Forskningen skal bygge på overordnede 
målsettinger for SUS, oppdragsdokumentet og behovet for bredde i behandlingstilbudet. Forskningen 
skal fremme kompetansen til alle ansatte ved SUS.  
Forskning skal være en integrert del av virksomheten ved sykehusets avdelinger og skal være på et 
høyt internasjonalt nivå. Dette vil ytterligere styrkes gjennom etablering av et klinisk legestudium ved 
sykehuset.  
 
Utdanningsbehov 
Det har vært foretakets hoved erfaring at en vesentlig del av helsepersonellet i regionen må utdannes 
så lokalt som mulig. Allerede tidlig i 10-års-perioden mener Helse Stavanger HF at følgende bør være 
etablert: 
  
Vi bør ha etablert den kliniske del av legestudiet (3-årig master-utdanning). Denne utdanningen bør ha 
et spesielt fokus på samhandling med primærhelsetjenesten og en slik utdanning vil være avgjørende 
for å få tilstrekkelig tilgang til nok og riktig utdannede medisinere i regionen. En mulighetsstudie av 
hvordan en kan starte medisinutdanning i Stavanger i samarbeid med UiB, er allerede utarbeidet. 
Denne tilsier minimum 150 medisinstudenter i Stavanger. I perspektivet fram mot 2030 bør det da 
planlegges med totalt ca. 300 studenter.  
 
Allerede i dag er det behov for å øke utdanningen av sykepleiere betydelig. Stavangerregionen har 
relativt sett lav utdanningskapasitet, og dette fører til betydelige vansker med å rekruttere sykepleiere 
både i til spesialisthelsetjenesten og til kommunehelsetjenesten. Det er derfor et behov for å øke 
kapasiteten i sykepleierutdanningen fra 200 til 300 per år innen kort tid, og sannsynlig til ca. 400 per år 
i 2030, slik at det til en hver tid vil være 1200 sykepleierstudenter i området tilknyttet UiS. 
 
Det vil være både aktuelt og mulig å etablere flere andre helseutdanninger i en 10-15-års periode. 
Dette gjelder både bioingeniørutdanning, bachelor for ambulansepersonell, samt masterutdanninger i 
akuttmedisin, psykolog og kiropraktikk. Den planlagte kiropraktorutdanningen medfører evt. behov for 
arealer for 90 studenter (3 kull av 30 studenter).  
 
Sykehuset har også lærlinger innen flere fag som f.eks. helsefagarbeidere, portører, vektere og 
håndverksfag.  

3.7.3 Arealstandard forskning og utdanning 

Følgende arealstandarder er brukt ved St.Olavs Hospital: 
 
Tabell 7: Arealstandarder forskning og undervisning 

Funksjon Kvm netto 
Forsker og teknisk støttepersonell 23  
Administrativ støtte FoU   9 
Student medisin   5 
Student bachelor   5 

3.7.4 Arealbehov forskning og utdanning  

Viktige premisser for beregningene er oppretting av klinisk medisinutdanning i Stavanger og en 
betydelig utvidelse av bachelorutdanninger i helsefag. Vi har derimot ikke beregnet arealbehov knyttet 
til fremtidige utdanninger for kiropraktorer, bioingeniører og psykologer.  
 
Forskningsarealer omfatter både kontorarealer og ulike laboratoriefasiliteter knyttet til forskning. Også 
arealer til forskningsadministrasjon og forskningsstøtte dekkes av beregningene.  
 
Fremtidens universitetsfunksjoner vil være styrende for beregninger av nødvendig areal. Samlet areal 
er beregnet til 6850 kvm nettoareal som er økning på 1800 kvm sammenlignet med Idefasen.  
Det er ikke besluttet hvor stor del som skal finansieres av Helseforetaket og hvor stor del som 
eventuelt skal finansieres av Kunnskapsdepartementet / andre. 
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4 Aktivitets- og kapasitetsanalyse 

4.1 Befolkningsutvikling  

Tall for befolkningsframskriving brukt i denne rapporten er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)14 . 
Befolkningsframskrivingen tar utgangspunkt i SSBs beregninger og det har vært brukt MMMM-tall dvs. 
middeltall for  
 

• Nasjonal vekst  
• Fruktbarhet  
• Levealder  
• Netto innvandring  

 
Nedslagsfeltet for Helse Stavanger HF består av 18 kommuner; Bjerkreim, Egersund, Finnøy, 
Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kleppe, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, 
Sola, Stavanger, Strand og Time. 
 
Tabellen under viser den demografiske utviklingen i Sør-Rogaland fra 2014 til 2040 inndelt i 
aldersgrupper. Aldersgrupperingen brukes for å fange opp den endrede befolkningssammensetning 
med flere eldre enn tidligere. Det er denne framskrivingen som er lagt til grunn for kapasitets- og 
arealberegninger i HFP. 
 
Tabell 8 : Demografisk utvikling i Sør-Rogaland 2014 – 2025 – 2030 - 2040 (MMMM-tall) 

Aldersgrupper Basisår Framskrivning 

 
2014 2025 2030 2040 

0-17 år 86805 98455 101837 106228 

18-49 år 163692 180831 187994 196446 

50-66 år 64811 76343 79461 85517 

67-79 år 25810 38563 42106 50010 

80-89 år 9198 12226 16299 22168 

90 år og eldre 2322 2417 2770 5234 

Totalsum 352638 408835 430467 465603 
 
 
Etter HFP versjon 1.0 har SSB gjort ny befolkningsframskriving med 2015 som basisår (SSB 2016 
MMMM). Tabellen under viser siste framskriving samt innbyggertall pr. 1.januar 2017. 
 
Tabell 9 Demografisk utvikling i Sør-Rogaland (SSB 201 6 MMMM) framskrevet til 2025-2030-2035-2040  

 
 
 
Det er i prosjekt SUS2023 gjort en vurdering om hvorvidt hovedfunksjonsprogrammet bør revideres på 
grunnlag av disse endringene som viser en noe lavere forventet befolkningsvekst. I 2014, som var 
basisåret i HFP-versjon1, og som er grunnlag for kapasitetsberegningene, var det 352 638 innbyggere 

                                                      
14 www.statbank.ssb.no/statistikkbanken 
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i de 18 kommunene i inntaksområdet. SSB MMMM 2014 hadde da en prognose på 430 467 
innbyggere i 2030.  
 
Den nye framskrivingen, SSB MMMM 2016, har en prognose på 422 616 innbyggere i 2030. Dette er 
en marginal endring – kun 1,8 % lavere enn framskrivingen fra 2014. 
 
Den demografiske framskrivingen tar hensyn til at innbyggernes behov for spesialisthelsetjenester 
varierer med kjønn og alder. De gruppene som har størst behov for spesialisthelsetjenester, er 
antagelig de som flytter minst på seg under konjunktursvingninger som vi opplever nå. 
 
Den demografisk framskrevne aktiviteten er korrigert for forventede endringer i sykdomsbilde og 
behandlingsmetoder m.m. Usikkerheten om hvordan behandlingsmetodene vil utvikle seg fremover, er 
sannsynligvis vesentlig større enn usikkerheten om hvordan befolkningen vil vokse i regionen. 
 
Med bakgrunn i dette konkluderes det med at den nye befolkningsframskrivingen fra SSB ikke gir 
grunnlag for å revurdere kapasitets- og arealbehov for nytt sykehus på nåværende tidspunkt.  
Utviklingen vil imidlertid bli fulgt nøye fremover. Befolkningsveksten i Helse Stavangers 
nedslagsområde har de siste årene vært lavere enn forventet grunnet den endring og omstilling som 
skjer i arbeidsmarkedet knyttet til oljenæringen. Om denne utviklingen fortsetter kan dette endre 
kapasitets- og arealbehov for nytt sykehus. For å stå best mulig rustet i forhold til dette vektlegges 
planløsninger med stor grad av fleksibilitet og standardisering av rom i størst mulig grad. 
  

4.2 Metode for framskrivning, kapasitets- og arealb eregning 

I det følgende gis en kort beskrivelse av hvordan aktivitet og tilhørende kapasitetsberegning er 
framkommet for somatisk virksomhet ved SUS. Sykehusbygg HF har framskrevet aktiviteten fra 2014  
til 2030 og beregnet kapasitetsbehov knyttet til denne aktiviteten. 
 
Framskrivningsmodellen omfatter tre hovednivåer som illustrert i figuren under:  

Figur 4 Modell for framskriving 
 

 
 
Forklaring av modellen 
Trinn 1 er en demografisk framskrivning som sier noe om hvordan aktiviteten utvikler seg dersom kun 
befolkningen endres både i volum og alderssammensetning.  Her benyttes Statistisk sentralbyrås 
(SSB) befolkningsframskrivinger for det HF-et som aktiviteten skal framskrives for. Det mest vanlige 
alternativet her er middels verdi på alle de fire elementene som ligger i SSBs 
befolkningsframskrivinger (MMMM-alternativet).  
 
For somatisk virksomhet framskrives et 30-talls pasientforløp eller pasientgrupper satt sammen av 
ulike hoveddiagnoser i ICD-10 kodeverket. Pasientene i gruppene har ulik alderssammensetning og 
den demografiske framskrivningen vil derfor variere i vekst avhengig av forskjellene i 
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alderssammensetning. Årsaken til at framskrivningsmodellen beskriver pasientforløp i stedet for ulike 
organisatoriske enheter i eksisterende organisasjon, er å unngå at framskrivningen blir for mye preget 
av de løsningene som er valgt i dagens strukturer. 
 
I trinn 2 foretas de kvalitative eller skjønnsbaserte endringsfaktorene som ligger inne i modellen. Her 
er det aktuelt å ta inn faktorer som er generelle, men også faktorer som beskriver lokale forhold i 
forhold til samhandling med primærhelsetjenesten etc. I modellen som er benyttet for SUS er disse 
faktorene basert på kvalitative faktorer som er benyttet i framskrivningsprosjekter blant annet i Helse 
Sør-Øst og sist revidert i framskrivning av Sykehuset Telemark som ble foretatt i fjor. De samme 
faktorene benyttes også som utgangspunkt for framskriving i Universitetssykehuset i Nord-Norge.  
 
Disse faktorene varierer også for de ulike pasientforløpene. For døgnopphold og liggedøgn er det en 
plussfaktor som er definert som endring i epidemiologi og medisinsk utvikling, mens det er flere andre 
faktorer som har en negativ effekt på døgnopphold og liggedøgn. I tabell 9 og 10 er de 
skjønnsmessige faktorene for døgnopphold og liggedøgn presentert. De pasientgruppene som har en 
verdi har blå farge og lengden på den blå fargen markerer størrelsen av effekten. Tabellene viser 
prosentvise årlige effekter av faktorene. 
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Tabell 10 Årlige prosentvise effekter av kvalitativ e faktorer for døgnopphold  

 

  

Diagnosegruppe Endring 

epidemiolog

i og 

medisinsk 

utvikling %

Overføring 

andre 

sykehus %

Overføring 

kommune 

%

Overføring 

pasienthote

ll %

Overføring 

til dag %

Overføring 

til 

observasjon

senhet %

Intern 

effektivi-

sering %

Til 

overvåking, 

intensiv %

Døgn-

opphold

Døgn-

opphold

Døgn-

opphold

Døgn-

opphold

Døgn-

opphold

Døgn-

opphold

Døgn-

opphold

Døgn-

opphold

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

2 C00-C99 Ondartede svulster 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm0,4 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,6 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 2,8 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr)0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

28 T40-T65 Intox 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

30 Z50 Rehabilitering 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,6 % 1,1 % 0,0 % 0,0 %

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

33 Stråleterapi 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Mangler kode 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Tabell 11 Årlige prosentvise effekter av kvalitativ e faktorer for liggedøgn 

 
 

Den største forskjellen på de kvalitative faktorene for døgnopphold og liggedøgn er knyttet til 
effektiviseringsfaktoren som kun slår ut for døgnene. Det er lagt inn en relativt stor årlig liggedøgns 
reduksjon som vil gi en negativ samlet effekt på døgnene over tid. Resultatet over tid blir at både 
døgnoppholdene og liggedøgnene får en lavere vekst enn demografien skulle tilsi. Effekten av 
liggetidsreduksjon over tid fører ofte til at framskrivningen av liggedøgnene havner på samme nivå 
som i utgangspunktet selv om antallet døgnopphold får en vekst. 
 
For dagopphold og poliklinikk er det to faktorer som ligger inne i modellen. Som for døgnpasientene 
ligger det også her en positiv faktor som beskriver utviklingen i epidemiologi og medisinsk utvikling 
mens det også er en faktor som beskriver overføring til kommunehelsetjenesten. Det understrekes 
imidlertid at for dagoppholdene er det lagt inn en stor positiv effekt fra overføring av døgnpasienter til 
dagpasienter (primært dagkirurgi) som gjør at det blir en betydelig økning utover befolkningsøkningen 
for dagpasientene.  
 
For poliklinikk er den positive effekten betydelig og dette begrunnes ut fra observerte trender for 
økning i poliklinikk i forhold til økning i befolkningen både volummessig og i alderssammensetning. I 
modellen som benyttes her har alle ICD10-gruppene en minimums årlig økning på 1,5 prosent. Dette 
gjør at også de polikliniske konsultasjonene øker mer enn demografien over tid. Tabell 11 og 12 viser 
de kvalitative effektene for dagbehandling og poliklinikk. Det understrekes at det som her defineres 
som dagbehandling er dagkirurgi og dialyse (dialysen ligger i ICD10-gruppe 5, de andre gruppene er 
bare dagkirurgi). All annen medisinsk dagbehandling er her definert som poliklinikk. De største 
medisinske dagbehandlingsgruppene utover dialyse er kjemoterapi og strålebehandling. Begge disse 
dagbehandlingene er synligjort som egne pasientforløp i modellen (pasientgruppe nr. 32 og 33). 
  

Diagnosegruppe Endring 

epidemiolog

i og 

medisinsk 

utvikling %

Overføring 

andre 

sykehus %

Overføring 

kommune 

%

Overføring 

pasienthote

ll %

Overføring 

til dag/polikl 

%

Overføring 

til 

observasjon

senhet %

Intern 

effektivi-

sering %

Til 

overvåking, 

intensiv %

Liggedager Liggedager Liggedager Liggedager Liggedager Liggedager Liggedager Liggedager

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 0,3 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 0,4 % 0,0 %

2 C00-C99 Ondartede svulster 0,6 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,0 %

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,0 %

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,0 %

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 1,1 % 0,4 % 0,0 %

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 0,0 %

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 0,0 %

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 0,3 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,0 %

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,8 % 0,4 % 0,0 %

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 0,4 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,4 % 0,0 %

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,6 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,0 %

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % 0,0 %

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,0 %

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 1,1 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,3 % 0,8 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % 0,0 %

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 2,8 % 0,0 % 0,8 % 0,0 %

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 2,8 % 0,0 % 0,8 % 0,0 %

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 1,1 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 2,8 % 1,4 % 0,4 % 0,0 %

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % 0,0 %

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 0,4 % 0,0 %

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,0 %

28 T40-T65 Intox 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,4 % 0,0 %

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % 0,0 %

30 Z50 Rehabilitering 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,6 % 1,1 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,3 % 1,1 % 0,4 % 0,0 %

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 0,6 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

33 Stråleterapi 0,6 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %

Mangler kode 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Tabell 12 Årlige prosentvise effekter av kvalitativ e faktorer for dagbehandling 

 
 
Som nevnt over gir overføringen av døgnopphold og liggedøgn til dagbehandling en større effekt enn 
de kvalitative faktorene for dagbehandling. 
 
  

Pasientforløp Endring 

epidemiologi 

og medisinsk 

utvikling % 

Puss- faktor

Overføring til 

kommuner 

%. Minus-

faktor

Sum alle ICD10-grupper Dagopphold Dagopphold

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 0,3 % 0,0 %

2 C00-C99 Ondartede svulster 0,8 % 0,0 %

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal 0,0 % 0,0 %

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet0,3 % 0,0 %

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di0,3 % 0,0 %

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 0,0 % 0,0 %

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 0,3 % 0,0 %

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 0,3 % 0,0 %

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) 0,0 % 0,0 %

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 0,3 % 0,0 %

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 0,0 % 0,0 %

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 0,3 % 0,0 %

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 0,0 % 0,0 %

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni0,0 % 0,0 %

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 0,0 % 0,0 %

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 0,0 % 0,0 %

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 0,0 % 0,0 %

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 0,3 % 0,0 %

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 0,0 % 0,0 %

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 0,0 % 0,0 %

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel 0,0 % 0,0 %

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 0,0 % 0,0 %

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik 0,0 % 0,0 %

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted0,3 % 0,8 %

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 0,0 % 0,0 %

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) 0,0 % 0,0 %

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 0,0 % 0,0 %

28 T40-T65 Intox 0,0 % 0,0 %

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak0,0 % 0,0 %

30 Z50 Rehabilitering 0,0 % 0,0 %

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten0,0 % 0,3 %

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 0,6 % 0,0 %

33 Stråleterapi 0,6 % 0,0 %

34 Mangler kode 0,0 % 0,0 %
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Tabell 13 Årlige prosentvise effekter av kvalitativ e faktorer for poliklinisk behandling (inkludert 
dagmedisin utover dialyse) 

 

Pasientforløp Endring 

epidemiologi 

og medisinsk 

utvikling % 

Pluss-faktor

Overføring til 

kommuner % 

Minus-faktor

Sum alle ICD10-grupper Polikl. kons. Polikl. kons.

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 1,78 % 0,6 %

2 C00-C99 Ondartede svulster 2,06 % 0,3 %

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal 1,50 % 0,3 %

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet1,78 % 0,3 %

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di1,50 % 0,3 %

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 1,50 % 1,1 %

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 1,78 % 0,6 %

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 1,78 % 0,0 %

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) 1,50 % 0,3 %

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 1,78 % 0,0 %

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 1,50 % 0,0 %

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 1,94 % 0,0 %

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 1,78 % 0,0 %

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni 1,50 % 1,1 %

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 2,06 % 0,0 %

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 1,50 % 1,1 %

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 1,50 % 0,8 %

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 1,78 % 0,6 %

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 1,50 % 0,6 %

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 1,50 % 0,3 %

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel 1,50 % 0,6 %

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 1,50 % 0,0 %

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik 1,50 % 0,0 %

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted1,78 % 0,8 %

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 1,50 % 0,0 %

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) 1,50 % 0,8 %

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 1,50 % 0,6 %

28 T40-T65 Intox 1,50 % 0,8 %

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak 1,50 % 0,6 %

30 Z50 Rehabilitering 1,50 % 1,1 %

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten 1,50 % 0,3 %

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 2,06 % 0,6 %

33 Stråleterapi 2,06 % 0,6 %

34 Mangler kode 1,50 % 0,0 %
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4.3 Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for framskrivningene er basert på Norsk pasientregisters (NPR) framskrivningsdata. 
NPR oppdaterer årlig framskrivningsdata for hele landet basert på SSB’s befolkningsframskrivinger. 
Siste tilgjengelige data fra NPR er perioden 2014 til 2040 der det er beregnet årlige vekstfaktorer for 
alle episoder fra spesialisthelsetjenesten i Norge.  
 
I framskrivningen for SUS er døgn- og dagopphold, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner for de vel 
30 ICD-10 gruppene eller pasientforløpene tatt ut for 2014, og framskrevet til 2030 ved å benytte 
vekstfaktorene som NPR har beregnet. Som tidligere nevnt er dette basert på alternativ MMMM fra 
SSB.  
 
For å beregne aktivitet for operasjonsstuer, både dag- og døgnkirurgi, er antall dag og døgnopphold i 
kirurgisk DRG benyttet som grunnlag. Dette er supplert med egne operasjonsdata fra HF-et som blant 
annet viser stue-tid for et utvalg av data. For bildediagnostikk er det innhentet data fra HF-et for alle 
modaliteter. Disse er framskrevet med hjelp av gjennomsnittsveksten for behandlingsnivået som 
bildediagnostikken er utført for. 
 
Friske og litt syke nyfødte holdes utenfor i framskrivningen av døgnopphold og liggedøgn. Dette betyr 
at liggedøgnene til de friske nyfødte ikke tas med i beregningen av behov for normalsenger. Det er 
også slik at noen av døgnoppholdene i NPR-data har liggetid lik null dager. For disse har vi endret 
liggetiden til 0,5 dager slik at de telles med i liggedøgnene og dermed i behovet for senger.  
 
Tredelt behandlingsnivå, dvs. døgn- og dagpasienter samt polikliniske pasienter, er en variabel som er 
kodet veldig forskjellig fra HF-ene. NPR lager derfor en egen variabel for dette som de kaller tredelt 
behandlingsnivå. Denne variabelen viser seg også å være relativt lite treffsikker på reelt 
behandlingsnivå. I aktivitetsframskrivningen foretar vi derfor endringer i disse data slik at kontakter 
som er definert som døgn eller dagopphold, men som samtidig har blitt gruppert til poliklinikk-DRG-er, 
blir klassifisert som poliklinikk. Vi endrer også de tilfellene som er motsatt klassifisert. Det vil derfor 
være noe avvik mellom den offisielle statistikken over behandlingsnivåer som NPR publiserer og det 
Sykehusbygg viser i framskrivningen av aktivitet. Tabellen under viser rydding i data etter tredelt 
behandlingsnivå. 
 
Tabell 14  Justerte aktivitetstall 2014 etter inntaks måte hastegrad  

 
 
 
Som nevnt over er døgn i intensivavdeling eller tung overvåkning inkludert i beregningen av antall 
liggedøgn for døgnoppholdene. Dette betyr at disse liggedøgnene er inkludert i beregningen av 
kapasitetsbehov for normalsenger. Dette betyr igjen at behovet for intensivsenger bestemmes utenfor 
modellen. For å fastsette behovet for intensivsenger brukes den såkalte Wales-modellen, der behovet 
for intensivsenger gjøres avhengig av innbyggertall for opptaksområdet. Uansett hvilken metode som 
benyttes for å fastsette dette, bør behovet for normalsenger justeres for antall intensivsenger. 

1 Innlagt 

døgn

2 

Dagbehandli

ng totalt

3 Poliklinisk 

konsultasjon

1 Akutt = uten opphold / venting 31 729 273 26 377 58 379

2 Ikke akutt, men behandling innen 6 timer 170 45 1 212 1 427

3 Venting mellom 6 og 24 timer 5 2 20 27

4 Planlagt, eller venting over 24 timer 9 905 19 960 250 453 280 318

Sum SUS 41 809 20 280 278 062 340 151

Inntaksmåte hastegrad Tredelt behandlingsnivå Total
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4.4 Enheter inkludert i framskrivningsdata fra 2014 -2030 

I hovedfunksjonsprogram (HFP) versjon 1.2 som var vedlagt konseptvalgrapporten er aktivitetsdata fra 
2012 framskrevet til 2025. I tråd med anbefalinger fra ekstern kvalitetssikrer (KSK) og styrevedtak i 
Helse Stavanger HF er det gjort ny framskriving basert på 2014-tall og framskrevet til 2030.  
 
Enheter som er inkludert i nye framskrivningsdata 2014-2030 vises i tabell under markert gult. Det er 
ikke gjort ny framskriving for psykiatri, rehabilitering og habilitering siden disse funksjonene er planlagt 
til byggetrinn 2.  
 
Tabell 15  Enheter ved SUS inkludert i framskrivningsdata 2014-2030 

 
 
 
Det er gjennomført en rydding i data som gir følgende 2014-tall for døgnopphold, dagopphold og 
poliklinikk 
 
Figur 5 Samlet antall opphold og konsultasjoner 2014  

 
 
 

4.5 Forutsetninger for framskrivning og arealberegn ing i HFP 

I HFP arbeidet er følgende forutsetninger lagt til grunn i beregning av kapasitet:  
• Ambisjonen på sikt er å opprettholde en egendekning av spesialisthelsetjeneste funksjoner i 

forhold til opptaksområdet på minimum 90 %.  
• Omstilling fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk fortsetter. 
• Liggetiden forutsettes redusert  
• Det forutsettes at behandling i kommunehelsetjenesten vil øke, og effekten av 

samhandlingsreformen vil påvirke antall og type pasienter som innlegges.  

Behandlsted 

kode

Stråle-

behandling

Eigersund 

Sykehus 

Somatikk

Helse 

Stavanger HF 

Habilitering

Helse 

Stavanger HF 

Somatikk

Lassa 

rehabilitering 

Habilitering

Sykehuset, 

Våland 

Habilitering

Sykehuset, 

Våland 

Somatikk

Østerlide 

Habilitering

Sum

873862122 0 0 0 0 11 143 0 0 0 11 143

974624680 0 0 0 0 0 0 0 2 226 2 226

974703300 0 0 0 2 185 0 2 327 745 0 329 932

974703327 0 9 050 0 0 0 0 0 0 9 050

983974678 0 0 108 0 0 0 0 0 108

9747033000 10 219 0 0 0 0 0 0 0 10 219

Sum 10 219 9 050 108 2 185 11 143 2 327 745 2 226 362 678
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• Ambisjonen er å ikke ha langliggere i foretaket.  
• Alle innlagte barn opp til 18 år skal samles i barneavdelingen.  
• Det er forutsatt effektiv arealutnyttelse på 230 dager/år.  
• Det er beregnet kapasitet- og arealbehov med åpningstider på både 8 timer og 10 timer/dag 

på poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon. Erfaringer fra andre sykehus tilsier at 10 timer 
åpningstid er krevende å gjennomføre på alle områder.  

 

4.6 Kapasitetsberegninger 

Når aktiviteten for de ulike ICD-10-gruppene, den kirurgiske virksomheten og bildediagnostikk er 
fastsatt for 2030 gjennom modellen, gir dette grunnlaget for å beregne fremtidig kapasitetsbehov. I 
disse beregningene er det benyttet utnyttingsgrader, åpningstider og behandlingstider fra tilsvarende 
prosjekter som er gjennomført tidligere. De tidsdata og utnyttelsesgrader som er benyttet for 
beregningen ved SUS er standardverdiene i Sykehusbyggmodellen. 

4.6.1 Åpningstider og utnyttelsesgrader 

• Somatiske senger: Belegg 85 % og viser effekt av 90 % 
• Observasjonssenger: Belegg 75 % 
• Senger pasienthotell: Belegg 75 % 
• Åpningstider dagbehandling: 8 timer og viser effekt av 10 timer 
• Åpningstider poliklinikk: 8 timer og viser effekt av 10 timer 
• Åpningstider bildediagnostikk: 8 timer og viser effekt av 10 timer 
• Åpningstider operasjonsstuer: 8 timer og viser effekt av 10 timer 
• Antall dager åpent i året: 230 

Når det benyttes 8 timer åpningstid så er dette effektiv åpningstid noe som betyr at den reelle tiden er 
mer enn 8 timer. Sykehusbyggmodellen viser også effekt på kapasitetsbehovet ved å øke denne 
åpningstiden til 10 effektive timer. Mange betrakter 10 timer effektiv åpningstid som en stor utfordring 
å klare, og vi benytter derfor 8 timer som standard i modellen. 
 
I aktiviteten for døgnoppholdene inngår tid i intensivavdeling i liggedøgnene for oppholdene. Dette 
betyr at intensivdøgnene inngår i beregningen av behovet for normalsenger. 

4.6.2 Konsultasjonstider dagbehandling og poliklini kk 

Som nevnt over definerer NPR dagbehandling til å omfatte all dagkirurgi og dialysebehandling. Annen 
medisinsk dagbehandling er klassifisert som poliklinikk. Vi følger denne inndelingen i 
Sykehusbyggmodellen og spesifiserer derfor konsultasjonstidene i henhold til dette. 
 

• Dagbehandling 
o Dagkirurgi: Oppvåkningstid 3 timer (operasjonstid presenteres nedenfor) 
o Dialyse: 4 timer 

• Poliklinikk med medisinsk dagbehandling 
o Kjemoterapi: 4 timer 
o Stråleterapi: 30 minutter 
o Endoskopier (700-DRG-ene): 45 minutter 
o Småprosedyrer (800-DRG-ene): 20 minutter 
o Polikliniske konsultasjoner (900-DRG-ene): 45 minutter 

4.6.3 Operasjonstider 

I tabell 15 gis en oppsummering av hvilke operasjonstider som er benyttet i framskrivningen for ICD-10 
gruppene. Tidene er basert på tall som er benyttet i andre prosjekter, men er også sammenlignet med 
HF-ets egne stuetider (jfr. tabell 16). Utfordringen i sammenligningen er at stuetidene er basert på en 
grovere inndeling enn ICD10-gruppene i modellen. Det er lagt inn en tidsbruk på 25 minutter i 
operasjonstidene for å ta hensyn til tid mellom hver operasjon. 
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Tabell 16 Operasjonstider  

 
 
  

Diagnosegruppe Timer per 

operasjon 

dgnopph

Timer per 

operasjon 

dagopph

Sum 2,3 1,5

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 2,4 1,5

2 C00-C99 Ondartede svulster 2,4 1,5

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal 2,4 1,5

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet2,4 1,5

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di2,4 1,5

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 2,4 1,5

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 2,4 1,5

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 1,4 1,5

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) 2,4 1,5

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 2,4 1,5

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 2,4 1,5

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 2,4 1,5

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 2,4 1,5

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni2,4 1,5

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 2,4 1,5

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 1,9 1,5

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 2,4 1,5

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 2,4 1,5

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 1,9 1,5

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 1,8 1,5

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel 1,8 1,5

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 1,8 1,5

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik 2,4 1,5

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted1,9 1,5

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 2,4 1,5

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) 2,4 1,5

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 2,4 1,5

28 T40-T65 Intox 0,0 0,0

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak2,4 1,5

30 Z50 Rehabilitering 0,0 0,0

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten1,9 1,5

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 0,0 0,0

33 Stråleterapi 0,0 0,0

Mangler kode 0,0 0,0
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Basert på et utvalg av i overkant av 15 700 operasjoner fra operasjonsregisteret ved SUS (2014) er 
det gjort følgende uttrekk som viser stuetid, knivtid og skiftetid: 
 

Tabell 17 Stuetid, knivtid og skiftetid ved SUS 

 
 
 

4.6.4 Konsultasjonstider bildediagnostikk 

I tabell 17 presenteres konsultasjonstidene som er benyttet for bildediagnostikk per modalitet. 
 
Tabell 18 Konsultasjonstider bildediagnostikk 

 

Enhet Stuetid per 

operasjon 

Minutter

Knivtid per 

operasjon 

Minutter

Differanse 

stuet-knivt 

per operasj

Anestesi 42 35 6

Bryst og Endo 82 69 13

Felles 24 15 9

Gastro.kir. 93 77 16

Gynekologisk 54 44 10

Hud 38 24 14

Kar/Thorax 92 78 13

Nevro 77 61 15

Oralkir 69 52 18

Ortopedisk 81 66 15

Plast.kir. 54 42 12

Urologisk 77 63 14

ØNH 55 42 13

Øye 72 61 11

Sum 72 58 14

Type aktivitet Konsulta-

sjonstid

Timer

Timer per konsultasjon røntgen 15 minutter 0,3

Timer per konsultasjon INT 150 minutter 2,5

Timer per konsultasjon gjennomslysning 90 minutter 1,5

Timer per konsultasjon UL 25 minutter 0,4

Timer per konsultasjon CT 25 minutter 0,4

Timer per konsultasjon MR 45 minutter 0,8

Timer per konsultasjon NM 30 minutter 0,5

Timer per konsultasjon Mammografi screening 10 minutter 0,2
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Framskriving av aktivitet somatikk SUS 2014-2030  

4.6.5 Framskriving av døgnopphold SUS somatikk 2030  

Tabellen under viser framskriving av døgnopphold 2030. Det er lagt inn endringsfaktorer for sykelighet 
(plussfaktor), overføring til kommunehelsetjeneste, pasienthotell, dagbehandling og Obs-enhet  
(minusfaktor).  
 

Tabell 19 Framskriving døgnopphold SUS 2030 

 
  

Diagnosegruppe Døgnopp-

hold 2014

Døgnopph 

2030 demo-

graf frskr

Døgnopph 

2030 etter 

kvalitative 

omst.fakt. 

(norm.seng)

Pst-endring 

dgnopph 

demografi

Pst-endring 

dgnopph 

etter kvalita-

tive faktorer

Sum alle diagnosegrupper 41 809 57 404 49 586 37,3 18,6

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 1 173 1 595 1 522 36,0 29,7

2 C00-C99 Ondartede svulster 2 982 4 539 4 723 52,2 58,4

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal 416 569 544 36,9 30,8

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet371 555 528 49,7 42,4

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di1 832 2 590 2 470 41,4 34,8

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 716 926 660 29,3 -7,9

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 1 124 1 489 1 354 32,5 20,5

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 255 347 298 36,1 16,9

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) 245 325 267 32,5 8,9

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 694 1 094 1 092 57,6 57,3

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 1 887 2 785 2 661 47,6 41,0

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 2 596 4 050 4 053 56,0 56,1

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 953 1 426 930 49,7 -2,4

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni2 938 4 182 3 439 42,4 17,0

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 3 740 5 094 4 435 36,2 18,6

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 330 446 351 35,2 6,3

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 137 201 174 47,0 27,4

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 2 294 3 163 2 759 37,9 20,3

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 1 001 1 473 818 47,2 -18,2

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 511 669 372 31,0 -27,2

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel 5 549 6 480 6 480 16,8 16,8

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 373 442 442 18,5 18,5

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik 187 221 181 18,0 -3,0

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted3 832 5 160 2 131 34,7 -44,4

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 625 796 796 27,3 27,3

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) 1 243 1 602 1 531 28,9 23,2

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 1 132 1 550 1 415 36,9 25,0

28 T40-T65 Intox 424 530 530 25,1 25,1

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak1 298 1 830 1 749 41,0 34,8

30 Z50 Rehabilitering 6 8 5 28,8 -12,9

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten762 1 010 622 32,6 -18,3

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 183 254 252 38,8 37,7

33 Stråleterapi 0 0 0

Mangler kode 0 0 0
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4.6.6 Framskriving av liggedøgn SUS somatikk 2030  

Tabellen under viser framskriving av liggedøgn 2030. Det er lagt inn endringsfaktorer for sykelighet 
(plussfaktor), overføring til kommunehelsetjeneste, pasienthotell, dagbehandling og Obs-enhet samt 
liggetidsreduksjon (minusfaktor).  
 
Tabell 20 Framskriving liggedøgn SUS 2030  

 
 
Når det gjelder hotellsenger vil Helse Stavanger HF sannsynligvis ha en lavere utnyttelsesgrad enn 
modellen viser.  Hovedvekten av pasientene i foretakets nedslagsfelt har kort avstand til sykehuset, og 
når nødvendig utredning er utført i forkant vil flere pasienter kunne reise hjem etter behandling. Ved 
den sterke omstillingen fra døgn- til dagbehandling som er lagt inn i modellen, vil imidlertid mer 
kompleks kirurgi i fremtiden utføres som dagkirurgi. Videre vil flere pasienter være eldre og kunne ha 
flere grunnsykdommer. Disse faktorene kan tilsi et økt behov for overnatting enten i pasienthotell eller 
extended recovery.  
  
Etter intensjoner i samhandlingsreformen skal kommunene overta barselomsorgen tidligere for frisk 
mor/barn der man forventer et normalt barselforløp. Flere friske mødre vil kunne dra hjem fra 
sykehuset samme dag som barnet blir født. Det er ikke planlagt med hotell på Ullandhaug, men en 
«lettere» sengeavdeling for å ivareta behovet til barselpasienter. 

Diagnosegruppe Liggedøgn 

2014

Liggedøgn 

2030 demo-

graf frskr

liggedøgn 

2030 etter 

kvalitative 

omst.fakt. 

(norm.seng)

Samlede 

liggedøgn 

2030 (obs + 

pashot+nor

mseng)

Gjsn liggetid 

2014

Gjsn liggetid 

2030 

demografi

Gjsn liggetid 

2030 etter 

kvalitative 

faktorer 

normalseng

Gj.sn.liggetid 

totalt 

(obs+pashot

+normals)

Sum alle diagnosegrupper 196 320 281 063 198 373 227 155 4,7 4,9 4,0 4,2

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 5 905 8 296 5 480 6 153 5,0 5,2 3,6 4,0

2 C00-C99 Ondartede svulster 25 552 38 867 32 705 34 612 8,6 8,6 6,9 7,0

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal 1 539 2 232 1 641 1 694 3,7 3,9 3,0 3,0

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet1 512 2 306 1 858 2 097 4,1 4,2 3,5 3,6

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di8 835 12 751 10 793 11 124 4,8 4,9 4,4 4,2

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 2 083 2 975 1 794 1 939 2,9 3,2 2,7 2,7

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 4 482 6 058 3 833 4 883 4,0 4,1 2,8 3,3

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 833 1 110 752 888 3,3 3,2 2,5 2,4

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) 470 644 361 499 1,9 2,0 1,4 1,5

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 5 662 8 882 7 136 7 314 8,2 8,1 6,5 6,4

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 7 673 11 861 8 719 9 503 4,1 4,3 3,3 3,5

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 14 212 22 709 19 275 20 837 5,5 5,6 4,8 5,0

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 6 487 9 860 5 973 7 031 6,8 6,9 6,4 6,2

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni15 794 24 190 15 190 16 958 5,4 5,8 4,4 4,9

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 18 944 26 361 17 697 20 864 5,1 5,2 4,0 4,5

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 2 263 3 648 2 426 2 773 6,9 8,2 6,9 6,5

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 787 1 163 775 834 5,7 5,8 4,4 4,1

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 9 731 13 868 10 020 10 945 4,2 4,4 3,6 3,6

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 4 320 6 622 2 505 3 957 4,3 4,5 3,1 2,7

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 1 257 1 613 639 1 074 2,5 2,4 1,7 1,6

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel 19 508 22 748 13 617 21 705 3,5 3,5 2,1 3,3

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 5 522 6 572 6 104 6 104 14,8 14,9 13,8 13,8

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik 842 991 690 798 4,5 4,5 3,8 3,6

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted9 150 12 679 4 863 6 706 2,4 2,5 2,3 1,7

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 1 452 1 923 1 469 1 640 2,3 2,4 1,8 2,1

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) 3 635 4 749 3 312 3 733 2,9 3,0 2,2 2,4

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 6 006 8 354 6 950 7 127 5,3 5,4 4,9 4,8

28 T40-T65 Intox 736 988 510 729 1,7 1,9 1,0 1,4

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak8 170 12 087 8 821 9 848 6,3 6,6 5,0 5,6

30 Z50 Rehabilitering 138 171 98 111 23,0 22,2 18,8 21,3

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten2 540 3 392 2 035 2 309 3,3 3,4 3,3 2,9

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 280 393 331 361 1,5 1,5 0,0 1,3

33 Stråleterapi 0 0 0 0

Mangler kode 0 0 0 0
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4.6.7 Framskriving av dagopphold SUS somatikk 2030 

Følgende kvalitative vurderinger ligger inne for dagopphold:  
- Sykelighet (plussfaktor) 
- Til kommunehelsetjeneste (få) 

 
Overføringen fra døgnopphold og liggedøgn til dagbehandling er det som gir størst effekt.  
 

Tabell 21 Framskriving av dagopphold somatikk SUS 203 0 

 
 
  

Diagnosegruppe Dagopphold 

2014

Dagopphold 

2030 demo-

graf frskr

Dagopphold 

2030 etter 

kvalitative 

omst.fakt. 

(norm.seng)

Omstilte 

dagopphold

Hvorav 

overført fra 

døgn

Pst-endring 

dagopph 

demografi

Pst-endring 

dagopph 

etter kvalita-

tive faktorer

Sum alle diagnosegrupper 20 280 28 426 34 716 6 290 4 904 40,2 71,2
1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 24 27 99 72 71 11,3 311,1

2 C00-C99 Ondartede svulster 630 971 1 320 349 220 54,1 109,6

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal661 830 855 25 25 25,5 29,4

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet0 0 52 52 52

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di8 895 13 146 13 851 705 120 47,8 55,7

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 0 0 101 101 101

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 712 970 1 145 175 132 36,3 60,9

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 2 708 4 310 4 566 256 64 59,2 68,6

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)776 906 964 58 58 16,8 24,2

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 0 0 0 0 0

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 20 27 151 124 124 35,1 654,0

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm253 343 451 107 92 35,8 78,2

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 0 0 47 47 47

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni997 1 173 1 173 0 0 17,7 17,7

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 920 1 129 1 335 206 206 22,7 45,1

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 173 220 296 76 76 27,3 71,1

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 4 5 32 27 27 26,5 697,6

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 821 1 053 1 234 181 134 28,2 50,3

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 396 488 1 143 655 655 23,2 188,5

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 668 834 1 132 297 297 24,9 69,4

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel113 132 132 0 0 16,9 16,9

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 7 8 8 0 0 12,3 12,3

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik193 230 269 39 39 19,2 39,6

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted182 228 2 754 2 526 2191 25,3 1 412,9

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 43 52 52 0 0 21,2 21,2

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr)187 224 295 71 71 19,7 57,8

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 12 16 16 0 0 37,3 37,3

28 T40-T65 Intox 0 0 0 0 0

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak218 270 270 0 0 24,0 24,0

30 Z50 Rehabilitering 0 0 1 1 1

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten667 833 947 114 74 24,9 42,0

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 0 0 25 25 25

33 Stråleterapi 0 0 0 0 0

Mangler kode 0 0 0 0 0
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4.6.8 Framskriving av polikliniske konsultasjoner S US somatikk 2030 

Følgende kvalitative vurderinger ligger inne i modellen 
- Sykelighet (plussfaktor) 
- Til kommunehelsetjeneste (minusfaktor) 

 
I tillegg er det lagt til en generell forventet økning i polikliniske konsultasjoner pr. år på 1,5 % 
(plussfaktor).  
 

Tabell 22  Framskriving av polikliniske konsultasjoner somatikk SUS 2030 

 
 

4.6.9 Framskriving av bildediagnostikk  

Framskriving av bildediagnostikk tar utgangspunkt i 2014-tall. Sandnes og Egersund er holdt utenfor 
beregningen. For poliklinisk virksomhet er det benyttet en vekstfaktor på 1,57 som for poliklinikk 
generelt, og for inneliggende pasienter er det lagt til en vekstfaktor på 1,40 (veid gjennomsnitt av dag 
og døgnopphold). Dette gir en økning fra 134 287 konsultasjoner i 2014 til 202 148 i 2030. Det må 
forventes lignende aktivitetsvekst for virksomheten på Sandnes og i Egersund. 
  

Diagnosegruppe Polikl kons 

2014

Polikl kons 

2030 demo-

graf frskr

Polikl kons 

2030 etter 

kvalitative 

omst.fakt. 

(norm.seng)

Omstilte 

Polikl kons

Hvorav 

overført til 

kommunen

Pst-endring 

polikl kons 

demografi

Pst-endring 

polikl kons 

etter kvalita-

tive faktorer

Sum alle diagnosegrupper 278 062 366 904 436 594 69 690 25 244 32,0 57,0

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 2 928 3 550 4 189 639 330 21,2 43,1

2 C00-C99 Ondartede svulster 13 606 20 234 26 106 5 872 979 48,7 91,9

3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal4 642 6 287 7 450 1 162 279 35,4 60,5

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet1 726 2 261 2 798 537 105 31,0 62,1

5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di14 544 18 604 22 044 3 440 827 27,9 51,6

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 1 113 1 449 1 477 28 258 30,2 32,7

7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA13 357 17 423 20 559 3 136 1 618 30,4 53,9

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 20 001 29 006 37 566 8 560 0 45,0 87,8

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)11 181 14 926 17 686 2 760 663 33,5 58,2

10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 806 1 242 1 609 367 0 54,1 99,6

11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 2 219 3 246 4 025 779 0 46,3 81,4

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm7 672 11 360 15 088 3 728 0 48,1 96,7

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 2 221 3 181 4 119 939 0 43,2 85,5

14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni5 691 6 829 6 963 134 1 214 20,0 22,4

15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 12 880 16 312 22 025 5 713 0 26,6 71,0

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 23 993 30 113 30 702 589 5 353 25,5 28,0

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 583 761 818 57 101 30,6 40,3

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 11 213 14 747 17 402 2 654 1 369 31,5 55,2

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 3 574 4 824 5 450 626 429 35,0 52,5

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 3 036 3 809 4 514 704 169 25,5 48,7

21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel8 749 10 227 11 554 1 327 909 16,9 32,1

22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 2 966 3 511 4 354 843 0 18,4 46,8

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik3 042 3 596 4 459 863 0 18,2 46,6

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted14 344 18 790 21 090 2 300 2 617 31,0 47,0

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 2 026 2 440 3 026 586 0 20,4 49,3

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr)5 845 7 181 7 717 536 957 22,9 32,0

27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 2 938 3 589 4 055 466 319 22,2 38,0

28 T40-T65 Intox 200 248 266 18 33 23,8 33,0

29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak3 300 4 184 4 727 543 372 26,8 43,2

30 Z50 Rehabilitering 2 182 2 787 2 841 54 495 27,7 30,2

31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten57 221 73 565 87 167 13 601 3 270 28,6 52,3

32 Z511,Z512 Kjemoterapi 8 044 11 457 14 095 2 638 1 109 42,4 75,2

33 Stråleterapi 10 219 15 165 18 656 3 491 1 468 48,4 82,6

Mangler kode 0 0 0 0 0
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4.6.10 Framskriving oppsummert 

Tabellen under viser framskrivningen oppsummert trinn for trinn. Tabellen viser også prosentvis 
endring dersom en kun framskriver demografisk, samt endringen med de ulike kvalitative faktorene 
som sykelighet, omstilling og endring.  

Tabell 23 Framskrivning oppsummert inkludert kvalit ative endringsfaktorer og omstilling 

 2014 
Aktivitet 

2030 
Demografisk 
framskrevet 
aktivitet 

2030  
Framskrevet 
aktivitet med 
omstilling og 
effektivisering  

%-
endring 
dem. 
framskr. 

%-
endring  
med 
endring/ 
omstilling  

Liggedøgn 196 320 281 063 198 373 43,2  1,0  

Døgnopphold 41 809 57 404 49 586 37,3  18,6  

Dagbehandling 20 280 28 426 34 716 40,2 71,2  

Poliklinikk 278 062 366 904 436 594 32,0 57,0  

Operasjoner 22 778 30 822 34 621 35,3 52,0 

Bilde-

diagnostikk 

134 287  202 148  50,5 

 
 
Ny framskrivning med 2014-data fram til 2030 er i tabellen under sammenlignet med tidligere 
framskriving fra 2012-2025 (HFP versjon 1.2.). Det gjøres oppmerksom på at for liggedøgn er 
rehabiliteringssengene trukket ut i ny framskriving, og for bildediagnostikk er denne eksklusive RTG  
Sandnes og Egersund. Videre er tallene for dagbehandling og poliklinikk ikke direkte sammenlignbare 
pga. endret kodepraksis (prosedyrer som i 2012 var registrert som dagbehandling ble i 2014 registrert 
som poliklinikk, men summen av det to gruppene viser korrekte, sammenlignbare data).  
 
Tabell 24 Framskriving av aktivitet 2012-2025 samme nlignet med 2014-2030 

 2012 

Aktivitet 

2025  

Aktivitet 

Dem. 

fram-

skrevet  

2025  

Aktivitet 

framskr. m. 

omstilling 

og effektiv. 

2014 
Aktivitets-
tall 

2030 
Dem. 
framskr. 
aktivitet 

2030 
Framskr. akt. 
m. omst./eff. 

Liggedøgn 214 140 282 237 216 852 196 320 281 063 198 373 

Døgnopphold 41 589  58 448 38 703 41 809 57 404 49 586 

Dagbehandling 30 985 41 496 53 411 20 280 28 426 34 716 

Poliklinikk 284 523 348 428 369 062 278 062 366 904 436 594 

Operasjoner 22 714 27 748 34 901 22 778 30 822 34 621 

Bilde-

diagnostikk 

167 907 180 024 181 810 134 287  202 148 
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4.7 Kapasitetsbehov SUS 2030 

4.7.1 Kapasitet senger 

Det er beregnet behov for 745 somatiske senger i nytt sykehus. I kapasitetstallet for normalsenger er 
intensivplasser, nyfødtintensiv og tunge overvåkingsplasser inkludert. Tallet er eksklusive 
rehabiliteringssengene på Lassa og psykiatrisengene som ikke er med i byggetrinn 1.  
 
Det planlegges med en beleggsprosent på 85 % for normalsenger. Ved en beleggsprosent på 90 % 
viser beregningene et behov for 608 normalsenger. 
 
Beregningene viser følgende kapasitetsbehov: 
 
Tabell 25 Kapasitet senger SUS 2030 

 
 
 
I løpet av forprosjektfasen har omstillingen fra døgn- til dagbehandling gått raskere enn forventet, 
liggetiden er gått ned, og antatt befolkningsvekst ser ut til å bli lavere enn tidligere forventet. Det er 
derfor besluttet å redusere antall planlagte senger ift. de beregninger som er gjort tidligere. Tabellen 
under viser utviklingen i planlagt sengeantall gjennom konseptfase og forprosjektfase. 
 
 
Tabell 26 Sengefordeling 

Sengeområder  Antall enheter 
HFP 1.2 

Antall enheter 
beregnet av SHB 

Antall enheter   
HFP 2.0 UTKAST 

Antall enheter  
HFP 2.0 BT1 

Normalsenger 
inkl. barsel 

538 582 
*1 

514 508 

Observasjon 
*2 

50 34 50 50 

Barn 37 34 36 32 
Rehabilitering 
*3 

17 - 17 0 

Hotellseng/lettpost 53 72 inkl. 32 barsel 72 inkl. 32 barsel 0 
Intermediær 47 - 24 24 
Intensiv 
voksen/barn 

23 - 24 20 

Nyfødtintensiv 26 24 26 23 
SUM 791 746 763 *4 657 
*1 Inkludert intensiv/intermediær 
*2 I tillegg 12 observasjonssenger tilknyttet akuttmottak «korttidssone» 
*3 Sykehusbygg har ikke inkludert rehabilitering i nye beregninger 
*4 Inkludert 17 rehabsenger 
 
 
 
 
 

Type senger Sykehusbyggmodellen Ant senger 

avrundet 

oppover

Aktivitet 

2030 

liggedøgn

Normalsenger (85% belegg) 640 198 373

Observasjonssenger (75% belegg) 34 9 117

Pasienthotell (75% belegg) 72 19 664

Sum senger 745 227 155
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4.7.2 Kapasitet dagbehandling 

Kapasitetsbehov for dagbehandling er i tabellen under vist med både 8 timer og 10 timers åpningstid. 
Her er det dagoppholdene som er grunnlag for dagplasser som er med, dvs. 
hvileplasser/forberedelsesplasser for pasienter som skal/har vært til undersøkelse/behandling. 
Dagkirurgi er tatt med for å synliggjøre behovet for oppvåkningsplasser. Endoskopier og 
småprosedyrer er markert grønt da det ikke er sikkert at alle disse krever spesielle rom utover 
poliklinikkrom.  
 
 
Tabell 27 Kapasitet dagbehandling SUS 2030 

Type dagbehandling Sykehusbyggmodellen Antall rom 
avrundet 
oppover 10 
timer 
åpent 

Antall rom 
avrundet 
oppover 8 
timer 
åpent 

Aktivitet 
2030 

dagopphold 

Dagkirurgi oppvåkning (3 timer) 28 34 20 650 

Dialyse (4 timer) 24 30 13 829 

Kjemoterapi (4 timer) 25 31 14 095 

Stråleterapi (30 minutter) 5 6 18 656 

Endoskopier 700-DRG-ene (45 min) 4 5 12 043 

Småprosedyrer 800-DRG-ene (20 min) 14 18 94 074 

Sum dagbehandling 100 124 173 347 

Sum dagbehandling ekskl endosk og småpros 82 101 67 229 

Sum dagbehandling ekskl endosk og småpros og dagkir 54 67 46 579 

 

4.7.3 Kapasitet poliklinikk 

Det er beregnet kapasitet for poliklinikkrom med henholdsvis 8 og 10 timers åpningstid. I tillegg til 
dette kommer kliniske spesialrom / spesiallaboratorier som er integrert i poliklinikkene.  
 
 
Tabell 28 Kapasitet poliklinikk SUS 2030 

Poliklinisk behandling Sykehusbyggmodellen Antall rom 
avrundet 
oppover 10 
timer 
åpent 

Antall rom 
avrundet 
oppover 8 
timer 
åpent 

Aktivitet 
2030 polikl. 

Kons. 

Polikl. kons 900-DRG ekskl endosk og småpros (45 min) 98 122 297 726 

Polikl. kons. inkl endosk og småpros (45 og 20 min)) 116 144 403 843 

4.7.4 Kapasitet operasjonsstuer og intervensjon 

Det er beregnet 35 operasjonsstuer med 8 timers åpningstid og 29 ved 10 timers åpningstid. I tillegg 
er det planlagt med en hybridstue. I denne beregningen er det forutsatt at operasjonsstuene kan 
benyttes fleksibelt. En av operasjonsstuene bør forbeholdes ø-hjelp/sectio og komme som et tillegg.  
I beregningen ligger det en fleksibilitet/reserve ift. at all aktivitet er forutsatt foregår på dagtid og i de 
230 dagene pr. år.  
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Tabell 29 Kapasitet operasjonsstuer SUS 2030 

Type operasjon Sykehusbyggmodellen Antall stuer avrundet 
oppover 10 timer åpent 

Antall 
stuer 
avrundet 
oppover 8 
timer 
åpent 

Aktivitet 
2030 

opphold i 
kir DRG 

Operasjonsstuer døgnkirurgi 15 18 13 971 

Operasjonsstuer dagkirurgi 14 17 20 650 

Sum operasjonsstuer 29 35 34 621 

    

 
Intervensjon 
Intervensjonsstuer planlegges med totalt ni stuer. Fire er beregnet til kardiologisk intervensjon, og tre  
generell radiologi. I tillegg planlegges med ett gastroenterologisk- og ett lunge 
bronkoskopilaboratorium/-rom.  

4.7.5 Kapasitet fødestuer 

I Sykehusbygg-modellen er det ikke lagt inn kvalitative endringsfaktorer utover demografisk 
framskrivning for antallet fødsler, kun for liggedøgnene. 

Keisersnittene inngår i beregning av behovet for operasjonsstuer i den samlede framstillingen. Den er 
imidlertid basert på åpent 230 dager i året og 10 timer åpningstid. Dersom det er åpent alle dager i 
året og hele døgnet, krever keisersnittene og de to andre operasjons-DRG-ene 3 stuer både med 85 
% og 75 % utnyttelsesgrad 

Tilsvarende kreves det henholdsvis 16 og 18 fødestuer for 85 % og 75 % utnyttelsesgrad av 
fødestuene. 

 
Tabell 30 Framskrevet aktivitet fødsler SUS 2030 
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Tabell 31 Kapasitet fødestuer SUS 2030 

 
 

4.7.6 Kapasitet bildediagnostikk  

Aktivitetstallene som er utgangspunkt for beregning av kapasitet omfatter ikke lokasjonene i Sandnes 
og Egersund. Beregningen viser et behov for 37 rom til bildediagnostikk ved 10 timers åpningstid, og 
45 rom ved 8 timers åpningstid. Inkludert i disse beregningene er 3 rom tiltenkt radiologiske 
intervensjonslaboratorier. Som for operasjon ligger det en reserve her fordi en del av undersøkelsene 
foregår på kveld/natt/helg. 
 
Det er i HFP versjon 1.2. forutsatt å videreføre dagens bildediagnostiske tilbud ved satellittene på 
Sandnes og i Egersund. Sandnes disponerer 1 CT, 1 MR og1 Konv.RTG, og Egersund disponerer 1 
konv. RTG. Kapasiteten ved disse satellittene kommer i tillegg til beregningene vist i tabell under. For 
øvrig anføres at PET-senter er under etablering og inneholder en PET og 2 spect-CT. Behov for 
strålebunkere er vurdert til 4. Det ioniserende miljøet er forutsatt blir værende på Våland i BT1. 
 
 
Tabell 32 Kapasitet bildediagnostikk beregnet av SB- HF SUS 2030 sammenlignet med HFP versjon 1.2. 

Type bildediagnostikk Aktivitet 2030 

antall kons 

beregning fra SB 

Antall rom 

10 timer 

åpent 

beregning 

fra SB 

Antall rom 8 

timer åpent 

beregning fra 

SB 

Antall enheter 

HFP versjon 1.2 

(2012-2025) 

CT (25 minutter) 28412 6 7 4 

Gjen.lysn.lab (90 minutter) 2 845 2 3 2 

INT (150 minutter) 1 409 2 2 3 

Mammografi (10 minutter) 6 997 1 1 1 

Mammo screening   2 

MR (45 minutter) 17 808 6 8 4 

NM (30 minutter) 3024 1 1 1 

RG (15 minutter) 111 149 13 16 12 

UL (25 minutter) 30 505 6 7 4 

Totalt 202 148 37 45 33(+1 PET) 

 
Kapasitetsberegning fra Sykehusbygg HF er gjennomgått og kvalitetssikret av det radiologiske 
fagmiljøet. Fordelingen av modaliteter er justert i HFP versjon 2.0. Trenden er en økende bruk av MR 
og CT og lavere andel konvensjonell RTG, og dette gjenspeiles i den fordeling fagmiljøet anbefaler. 
Totalt antall modaliteter er imidlertid det samme som fremkom i beregning fra Sykehusbygg HF. 



Hovedfunksjonsprogram  

Helse Stavanger HF 08.05.2017 Side 63 av 68 

Åpningstid er beregnet til 10t/dag. Nedenfor vises tabell med dagens antall modaliteter, foreslått antall 
modaliteter i HFP 2.0 (ekskl. Sandnes og Egersund) og foreslått antall modaliteter til BT 1. I tabellen er 
det inkludert 3 intervensjonslaboratorier.  
 
Tabell 33 Kapasitet bildediagnostikk nåsituasjon, b eregnet i HFP versjon 2 og andel til BT 1  

Type bildediagnostikk NÅSITUASJON 

antall modaliteter 

ekskl. Sandnes og 

Egersund 

Antall modaliteter 

foreslått i HFP versjon 

2.0 (kvalitetssikret i 

fagmiljø) 

Antall modaliteter 

foreslått til 

Ullandhaug i BT 1 

CT  3 7 3 

Gjen.lysn.lab 1 2 1 

INT  2 3 3 

Mammografi  2 2 0 

Mammo screening  2 2 0 

MR  5 6 3 

NM (PET + spectCT) 3 3 0 

RG  6 8 2 

UL  8 4 3 

Totalt 32 37 15 

 
 

4.7.7 Kapasiteter oppsummert og sammenlignet med HF P versjon 1.2 / konseptvalgrapport 

I tabellen under sammenlignes Sykehusbygg HF sin kapasitetsberegning for 2030 med de kapasiteter 
som var foreslått i HFP 1.2 (2025) og hva som er foreslått i revidert HFP versjon 2.0.  
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Tabell 34 Kapasiteter beregnet av SHB HF (2030) opps ummert og sammenlignet med HFP versjon 1.2 
(2025) og HFP versjon 2.0 (2030) 

  Antall rom 
beregnet 

2030 
Sykehusbygg 
85 % belegg 

 
 

Antall 

rom i HFP 

1.2 

Antall rom 
i revidert 

HFP 
2.0 UTKAST 

 

Antall rom i 
revidert HFP 

2.0 

Døgn-
opphold 

Senger 746  797 704 
(ekskl. Lassa 17 

i BT2) 

657 
(ekskl. Lassa 17 i 

BT2) 

  Åpningstid 
8 timer 

Åpningstid 
10 timer 

   

Dag-
behandling 

 125 100 134 124 124 

       

Poliklinikk Poliklinikker 144 116 140 144 144 
 Spesialrom / 

laboratorier 

Ikke 

beregnet av 

SB 

Ikke 

beregnet 

av SB 

90 65 65 

 SUM POL 144 116 230 209 209 
       

Operasjon Døgn 18 15 22 19 18 
 Dag 17 14 22 17 17 
 SUM OPR 35 29 44 (+1 

hybridst.) 

36 35 

       

Billed-
diagnostikk 
(ekskl. Sandnes 

og Egersund) 

 45 37 
(inkl. RTG-

intervensjon og 

PET) 

34 
(inkl. 3 RTG-

intervensjon 

og PET) 

37 
(inkl. 3 RTG-

intervensjon og 

PET) 

37 
(inkl. 3 RTG-

intervensjon og 

PET) 

 
 

4.8 Viktige prinsipper for planlegging av nytt syke hus – en oppsummering 

• Det skilles mellom øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet slik at ø-hjelpspasienter ikke 
«forstyrrer» den planlagte drift. 

• Akutt funksjoner som akuttmottak, billeddiagnostikk, operasjon/intervensjon, og intensivenhet 
plasseres i nærheten av hverandre, og danner en akuttsløyfe som sikrer at ustabile pasienter 
har kortest mulig transportvei og at nøkkelpersonell samles.  

• Observasjonsenheten plasseres i nærheten av akuttmottak. Hensikten er å behandle 
pasienter med antatt kort liggetid slik at de får en rask og effektiv utredning og behandling. 
Antall innleggelser i ordinære sengeposter kan da reduseres. 

• Både medisinske og kirurgisk barn opp til 18 år samlokaliseres i sengeområder. 
• Alle sengerom planlegges som en-sengsrom med eget bad. 
• Flere poliklinikker samles i et poliklinikkområde for å kunne ha fleksibilitet mht. bruk av rom, 

utstyr og personale. 
• Operasjonsstuene deles inn i driftsenheter på 8 operasjonsstuer. Støtterom legges i hovedsak 

utenfor operasjonsstueområdene. 
• Laboratorietjenesten planlegges i hovedsak samlokalisert slik at det gir muligheter for felles 

prøvemottak og analysehall med sambruk av kostbart utstyr. 
• Automatiserte løsninger for lagerhold vurderes. Alt gods skal leveres etter prinsippet om aktiv 

forsyning. Det betyr at helsepersonell i liten grad skal ha oppgaver knyttet til logistikk og 
mottak av gods. 
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• For avfallshåndtering planlegges bruk av automatiske sug. Sykehuset er ISO-sertifisert og 
prinsipper for «Grønt sykehus» skal ligge i bunn for avfallshåndteringen. 

• Det planlegges for apotekerstyrt legemiddellager 
• Et nytt sykehus skal tilrettelegges for tett fysisk integrasjon mellom forskning og klinikk for å 

styrke samarbeidet mellom basalforskere og klinikere. Møte- og undervisningsrom skal ses på 
som en felles ressurs for hele sykehuset. 
 

5 Arealstandarder og HFP 
Det er foretatt justeringer og endringer av arealstandarder fra tidligere faser blant annet som følge av 
kravet til universell utforming, erfaring fra andre sykehusprosjekter i Norge og Danmark og med tanke 
på fleksibilitet (muliggjør f.eks. enkel ombygging fra sengerom til poliklinikk og vise versa). I tillegg har 
en gjennom arbeidet med skisseprosjektet kommet frem til løsninger og driftskonsepter som har vært 
med på å sette arealstandard. Tabellen under viser den arealstandard som er satt som 
retningsgivende for nytt sykehus i Helse Stavanger HF sammenlignet med andre norske sykehus.   
 
Tabell 35 Arealstandarder HFP SUS sammenlignet med and re sykehus 

Kvm netto  HFP 
SUS 
 

Bemerkning  NØS St. Olavs  
Hospital 

Nye A-
hus 

Kliniske funksjoner      

Sengeområder normal 30  27,8 24 (BT1) 27,6 

Dagplass somatikk 20  15 15 15 

Poliklinikkrom standard 30  30 30 30 

Spesialrom somatikk 40  40 50 46 

Hotellseng 23  23   

Observasjonsseng 30 12 senger a 15 m2 22 20 20 

Medisinske servicefunksjoner      

Intensivsenger 40  42,5 40 40 

Intermediærsenger 35  30 31,2 31,2 

Postoperativ 12  16 16 16 

Operasjon inneliggende 105  110 120 110 

Operasjon dag 105  110 90 110 

Billeddiagnostikk 80  90 90 90 

Intervensjonslaboratorier 100  90 90 90 

Fødestue 50  60  70 

Ikke medisinske 
servicefunksjoner 

     

Kontorarbeidsplasser 8,5  8,5 9,5 9,5 

Kontorplasser administrasjon 9  9 10 10 

Møterom 1,8 pr. plass 1,8 1,7 1,7 

 

5.1 Hovedfunksjonsprogram – arealbehov  

I konseptfasen ble Ullandhaugkonseptet besluttet. Dette innebærer en trinnvis utbygging fram til fullt 
utbygd sykehus. HFP revidert versjon 2.0 viser BT1 og BT2.  
 
Med bakgrunn i de kapasitetsberegninger som er utført av Sykehusbygg HF basert på 2014-tall og 
framskriving til 2030, og de skjønnsmessige vurderinger som gjort av Helse Stavanger HF i samarbeid 
med Nordic COWI gjennom forprosjektfasen legges følgende hovedfunksjonsprogram til grunn: 
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Tabell 36 HFP versjon 2.0 Arealbehov – nytt sykehus  2030 BT1 og BT2  

 

Byggetrinn 1 BT1 Byggetrinn 2 BT2

Antall 

enheter

Areal-

norm

total

Arealbehov 

kvm netto

andel

BT1

Areal-

behov 

kvm netto

BT 1

Antall 

enheter

andel

BT2

Areal-

behov kvm 

netto

BT 2

Antall 

enheter

B/N faktor avdelingsvis

1 Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
1.1 Akuttmottak 1 1755 1 755 100 % 1 755 1 0 % 0

1.2 AMK 1 200 200 0 % 0 0 100 % 200 1

1.3 Observasjonssenger i mottak 12 15 180 100 % 180 12 0 % 0

Delsum 2 135

2 Somatikk. Poliklinikker/dagområde 127 172

2.1 Poliklinikker 144 30 4 320 50 % 2 160 72 50 % 2 160 72

2.2 Kliniske spesiallaboratorier 65 40 2 600 50 % 1 300 33 50 % 1 300 33

2.3 Dagområde, medisinske fag 90 20 1 800 25 % 450 23 75 % 1 350 68

Delsum 8 720

3 Døgnbehandling                                                   senger: 667 inkl. Lassa 650 17

3.1 Sengeområde Observasjon 50 30 1 500 100 % 1 500 50 0 % 0 0

3.2 Sengeområde Normalsenger inkl. barsel 501 30 15 030 100 % 15 030 501 0 % 0 0

3.3 Sengeområde barn 32 37 1 184 100 % 1 184 32 0 % 0 0

3.4 Sengeområde rehab. (Lassa -BT2) 17 31 527 0 % 0 0 100 % 527 17

3.5 Hotellsenger 0 23 0 0 % 0 0 100 % 0 0

3.6 Intermediærsenger 24 35 840 100 % 840 24 0 % 0 0

3.7 Intensiv 20 40 800 100 % 800 20 0 % 0 0

3.8 Nyfødtintensiv 23 43 989 100 % 989 23 0 % 0 0

3.9 Fødestuer 18 50 900 100 % 900 18 0 % 0 0

Delsum 21 770

4 Operasjon og oppvåkning

4.1 Operasjon døgn og dag 36 105 3 780 53 % 2 003 19 47 % 1 777 17

4.2 Utstyrslager og verksted 2 105 210 50 % 105 1 50 % 105 1

4.3 Postoperativ oppvåkning 54 12 648 53 % 343 29 47 % 305 25

4.4 Dagkirurgiske dagplasser 34 16 544 0 % 0 0 100 % 544 34

4.5 Personalrom / kontor 4 40 160 53 % 85 2 47 % 75 2

4.6 Sterilsentral 500 100 % 500 0 % 0

Delsum 5 842

5 Medisinsk service

5.1 Billeddiagnostikk 34 80 2 720 35 % 952 12 65 % 1 768 22

5.2 PET 1 200 200 0 % 0 0 100 % 200 1

5.3 Intervensjonlaboratorier 9 100 900 100 % 900 9 0 % 0 0

5.4 Stråleterapi 4 285 1 140 0 % 0 0 100 % 1 140 4

5.5 Fysio og Ergoterapi 1 379 50 % 690 50 % 690

6 339

6 Laboratorier og Apotek

6.1 Laboratorier 5 000 35 % 1 750 65 % 3 250

6.2 Apotek 1 490 10 % 149 90 % 1 341

Delsum 6 490

7 Ikke medisinsk service

7.1 Medisinsk teknikk 700 50 % 350 50 % 350

7.2 Øvrig intern service 4 150 35 % 1 453 65 % 2 698

7.3 Personalservice 7 798 50 % 3 899 50 % 3 899

7.4 Pasientservice 1 850 50 % 925 50 % 925

Delsum 14 498

8 Kontorer undervisning og administrasjon

8.1 Ledelse og Administrasjon 2 100 10 % 210 90 % 1 890

8.2 Kontorer og møterom        -        obs! må fordeles! 9 300 50 % 4 650 50 % 4 650

8.3 Undervisning og forskning 6 850 20 % 1 370 80 % 5 480

Delsum 18 250

9 Teknisk sentral

Total nettoareal i alt (somatikk) 84 044 47 422 36 622

Tillegg for tverrgående arealer / kom. + teknikk

Bruttoareal somatikk i alt (brutto/netto faktor 2,0) 168 088

10 Psykiatri

Total nettoareal i alt (psykiatri) 17 607 0 % 0 100 % 17 607

Bruttoareal psykiatri i alt (brutto/netto faktor 1, 8) 31 693 0 % 0

Bruttoareal sammenlagt 199 781

HFP versjon 2.0 Helse Stavanger HF                        

Framskriving 2014-2030

justeringer etter prosjektrådet 11/2016



Hovedfunksjonsprogram  

Helse Stavanger HF 08.05.2017 Side 67 av 68 

6 Ullandhaugkonseptet – trinnvis utbygging 
Foretakets økonomiske bæreevne tilsier at rammen for investeringer settes til 8 milliarder kroner. 
Dette gjør at utbyggingen av sykehuset må deles i et første byggetrinn, og flere etterfølgende mindre 
byggetrinn i tråd med økonomisk bærekraft. Sykehuset har lagt som føring at all akutt- og 
døgnaktivitet somatikk skal legges til første byggetrinn slik at det på eksisterende sykehus kun er dag 
og poliklinisk behandling i tillegg til akutt- og døgnbehandling psykiatri. 
 

Akuttfunksjoner defineres her som all virksomhet tilknyttet døgnbehandling, samt noen få elementer av 
dag– og poliklinikk for å sikre faglig avhengighet og for å fremme gode pasientforløp. En 
arbeidsgruppe med representanter fra ulike fagområder drøftet, ut fra overstående føringer, hvilke 
funksjoner trinn 1 burde inneholde og kom frem til en anbefaling. Skisseprosjektet tok utgangspunkt i 
de anbefalinger arbeidsgruppen gav i utarbeidelse av løsning for trinnvis utbygging både på ny tomt 
og Våland.  
 
Vurderingene var på dette tidspunkt utført overordnet. Arbeidet med hva som bør inngå i BT1 har 
fortsatt i forprosjektfasen i tett samarbeid mellom brukergrupper, arkitekter og prosjekt. HFP versjon 
2.0 har tatt inn de justeringer som er framkommet i forprosjektfasen.  
 
Ved trinnvis utbygging på ny tomt må en opprettholde enkelte funksjoner på begge lokasjoner. Dette 
vil gi en økning av arealbehovet i forhold til optimalt behov. «Arealoverskuddet» vil være midlertidig og 
vil nyttes til framtidig planlagt elastisitet for de senere byggetrinn.  
 

6.1 Forklaring til funksjonene og vurderingene 1. b yggetrinn ny tomt 

 
Akuttmottak/observasjon og pre-hospitale tjenester  
Disse funksjonene er inkludert i sin helhet i nybygget, med unntak av AMK som er vurdert inn i 2. 
byggetrinn.  
 
Somatikk poliklinikk og dagområder 
Nødvendig poliklinikk og dagområder knyttet til døgndrift flyttes til Ullandhaug. Dette utgjør ca. 
halvparten av totalt antall poliklinikk- og spesialrom. For dagbehandling flyttes dialyse i sin helhet, 
mens dagkirurgi ikke er inkludert i BT1.   
 
Somatikk døgnbehandling 
Senger og fødestuer tilhørende døgnbehandlingen somatikk inngår med unntak av 
rehabiliteringssenger. Årsaken er at det er vurdert at rehabilitering kan driftes mer effektivt med 
dagens plassering. Hotellsenger er ikke medtatt i 1. byggetrinn, med unntak av 30 barselsenger som 
planlegges som en lettere sengepost. 
 
Operasjon og oppvåkning 
All operasjon inneliggende er inkludert – totalt 18 operasjonsstuer inkludert 1 hybridstue. Videre 2 
oppvåkningsplasser pr. operasjonsstue. Sterilsentralen flyttes i sin helhet.  
 
Medisinsk service 
Totalt er 12 modaliteter innen bildediagnostikk med i BT1 (3 MR, 3 CT, 3 UL, 3 RTG). Videre er alle 9 
intervensjonslaboratoriene planlagt med. PET/nukleærmedisin og stråleterapi flyttes ikke i BT1. 
Hoveddelen av fysio- og ergoterapi og klinisk ernæringsfysiologi som er knyttet til døgndrift flyttes.   
 
Laboratorier og apotek 
Hoveddelen av laboratoriefunksjonene medisinsk biokjemi og immunologi og transfusjonsmedisin 
flyttes. For patologi og medisinsk mikrobiologi vil bare funksjoner nødvendig for 
døgndrift/akuttvirksomhet flyttes. Apotek får publikumsutsalg i nytt sykehus, øvrig del av virksomheten 
til apoteket utredes om skal plasseres i bygg nært til nytt sykehus.  
 
Ikke medisinsk service 
Nødvendige arealer for drift og vedlikehold, MTI og IKT inkluderes, men en del av disse funksjonene 
vil bli værende igjen på Våland.  
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Kontorer, undervisning og administrasjon 
Kontorer og møterom knyttet til klinikkene inngår i BT1 – også for å ivareta forskning og undervisning. 
Arealer til administrasjon vil i hovedsak ligge på Våland.  
 
 
 
 
 
 


