
Bygg Haugesund 2020

Bruk av aktivitetsdata i byggeprosjekt



Utbygging i to byggetrinn 

Byggetrinn 1:

Nybygg 20 000 m2 innflytting aug 2021

Ombygging 8000 m2  2021-2023

Byggetrinn 2: 2023-2025

Nybygg 6000 m2

Ombygging 8000 – 10 000 m2



Byggetrinn 1 nybygg – alle akuttfunksjoner

• Felles akuttmottak
• Akuttpsykiatri
• Avrusing
• Operasjonsavd
• Intensiv/postop
• Føde/barselavd
• Laboratoriene



Byggetrinn 1 ombygging – 5 delprosjekt
• Intervensjonslab

• Nucleærlab

• Nyfødtintensiv

• Forberedelser til byggetrinn 2





Byggetrinn 2      2022-2025
Ny Sør-Østblokk og ombygging M blokk



Plan 2

21.08.2020 7

Hjertesenger MIO/NIV Hjerte/lungepol i M blokk

Sengeposter og poliklinikker





• Bygg som understøtter pasienten sin helsetjeneste

• Sikre brukermedvirkning

• Den økonomiske totalrammen skal holdes

• De prinsipielle føringene på driftskonsept 

• De vedtatte kvalitative og kvantitative gevinstene ( tas i klinikkene)

• De identifiserte OU prosessene ( tas i klinikkene)

• Framtidigtidsrettede løsninger i tråd med framskriving til 2040.

• Sikre funksjoner i «røde bygg»

Føringer for  prosessen



Pasientfremskriving prinsipper

Disse elementer/forutsetninger inngår i framskrivningen: 

• Data for pasientaktiviteten i 2019 er innhentet av sykehusets 
økonomifunksjon og basert på sjukehuset informasjonssystem DIPS. DIPS 
innberetter til NPR, slik at data svarer til NPR data.

• Demografi 
• Omstilling 
• Effektivisering 
• Andre forutsettinger



Pasientfremskriving prinsipper

Utgangspunkt: 2019 aktivitetsdata innhentet av økonomifunksjonen i 
Helse Fonna
• Avdelingsopphold
• Liggedager
• Polikliniske besøk
• Dagbesøk

Liggedager i 2019 framskrives demografisk, og ulike typer av liggedager 
trekkes ut:
• Liggedager knyttet til pasienter overført til dagbehandling
• Liggedager for pasienter der blir overført og utskrevet fra observasjon
• Liggedager knyttet til opphold som trekkes ut på grunn av 
samhandling
• Liggedager for utskrivningsklare pasienter
De resterende liggedager blir deretter redusert med 11 % for 2030 og 
16 % for 2040. Til sist fås antall
liggedager i 2030 og 2040.



Krav om omstilling

• Fra inneliggende til dag
– 75 % av elektive innleggelser opp til 1 døgn
– 40% av elektive innleggelser fra 1 - 2,9 døgn
– 1 poliklinisk besøk i tillegg
– Det spares i gjennomsnitt 1 liggedag per omstilt pasient

• Fra inneliggende til observasjon
– 75 % av akutte innleggelser opp til 1 døgn
– 40% av akutte innleggelser fra 1 – 2,9 døgn
– Utskriving fra observasjon av ferdigbehandlede pasienter

• 2030: 60 % utskrives fra observasjon
• 2040: 70 % utskrives fra observasjon
• SUS 2025: 70 % utskrives fra observasjon  

– Det spares i gjennomsnitt 1 liggedag per omstilt pasient
– 1 dags gjennomsnittlig liggetid for pasienter omstilt til observasjon 



Krav om effektivisering

• Samhandling

• Effektivisering (erfaringsdata/målsetting)

• Samhandling

• Utskrivingsklare pasienter

• Liggedøgnsreduksjon



Effektivisering

• Generell liggetidsreduksjon av restliggedager

– Reduksjon med 7 % av liggedager i normal seng per 2020 (konseptrapporten)

– Reduksjon med 11 % av liggedager i normal seng per 2030

– Reduksjon med 16 % av liggedager i normal seng per 2040 (konseptrapporten)

– Stavanger 2012 – 2025: 23 %



Demografi

Demografisk framskrivning jf. befolkningsutvikling til 2030 & 2040 fra 
Statistisk Sentralbyrå (mellomalternativet MMMM)

MMMM (M = middels i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og innvandring).



Vurderinger som gjøres

• Hvilket befolkningsområdet dekker de ulike fag?

• Inneliggende barn samles i avdeling for barn 

– Unntak gynekologi/føde

• Geriatri – geriatriske pasienter som er registret under andre spesialiteter flyttes til geriatri

• Medikamentell kreftbehandling registrert som poliklinikk flyttes til dagbehandling

• Akutt kirurgisk poliklinikk registret som poliklinikk flyttes til akutt mottak (skadepoliklinikk)

• Omstilling – prinsippene fra Stavanger avdempes

• Effektivisering – prinsippene fra Stavanger og NMR avdempes

• Hotell: det forutsettes ikke overført pasienter/liggedager til hotell

• Gjestepasienter

– Egendekning for medikamentell kreftbehandling økt fra 70 % til 80 %

– Ellers er det ikke forutsett hjemtaking av pasienter som behandles på andre sykehus 



Resultat senger



Oppdatert fremskriving SSB – mmmm – 2019 data

Pasientframskrivning somatikk 2019 2030 2040

Endring 

2019-2030

Endring 

2019 - 2040

Befolkning Haugesund Innbyggere 118 407 124 700 130 877 5,3 % 10,5 %

Normale senger Avd. opphold 17 667 16 464 18 735 -6,8 % 6,05 %

Liggedager 70 073 64 267 71 060 -8,3 % 1,41 %

Liggetid 4 3,9 3,9 -2,5 % -2,50 %

Antall senger 229 208 232 -9,2 % 1,31 %

Observasjonssenger Akutte innleggelser 2 363 6 022 6 768 154,8 % 186,4 %

Liggedager 1 651 5 189 5 823 214,3 % 252,7 %

Liggetid 0,7 0,9 0,9 23,3 % 23,1 %

Antall senger 8 24 32 200,0 % 300,0 %

Sum senger (normale + obs senger) Avd. opphold/innlegg 20 030 22 486 25 504 12,3 % 27,3 %

Liggedager 71 724 69 456 76 883 -3,2 % 7,2 %

Liggetid 3,6 3,1 3,0 -13,7 % -15,8 %

Antall senger 237 232 264 -2,1 % 11,4 %

Dagbehandling Antall besøk 17 940 22 608 25 317 26,0 % 41,1 %

Poliklinikk Antall besøk 99 080 110 191 119 464 11,2 % 20,6 %

Senger 2019 er forbrukte senger (ikke normale senger) med 85 % belegg - 70 % for barn og 80 % for observasjon

Dagbehandling inkluderer medikamentell kreftbehandling

Poliklinikk er ekskl. akutt kirurgisk poliklinikk



Følgefeil

Feil i koding-
tallmatrialet

Feil i 
fordeling/antall

Feil i antall 
senger og areal



• Pasientforløpet i sentrum – se hele mennesket

• Pasientene skal gå mest mulig på egne bein – ikke legges unødvendig i seng

• Ta i bruk fremtidsretta teknologi

• Fleksibilitet og generalitet

Bygg som understøtter pasienten sin 
helsetjeneste



Helhetlige pasientforløp, intern samhandling



Ny nasjonal helse og sykehusplan og ekspertutredning

• For pasientene henger kropp og sinn sammen. Det må også helsetilbudet.

• Pasientene trenger ÉN helsetjeneste, ikke tre. Somatikken og psykiatrien må samhandle.

• Mange akuttpasienter har underliggende problemer som ikke oppdages. Det bør være 
felles akuttmottak.

• Myke opp skillet mellom psykiske og somatiske helsetjenester,så pasienter som trenger 
behandling for både kropp og sinn-får det- samtidig

• Forskningen må styrkes og gamle holdninger må kureres.



• 3 av 4 som har vedvarende psykisk sykdom har også en eller flere somatiske sykdommer

• 1 av 6 psykisk syke har 4 eller flere fysiske sykdommer

• Det er dokumentert at mennesker med alvorlig psykisk sykdom har en betydelig 
overdødlighet sammenlignet med øvrige befolkning.

• Psykisk syke pasienter kan forvente å leve 15-20 år kortere enn øvrig befolkning.

• 50% av dødligheten skyldes fysiske sykdommer som 
hjerteinfarkt,blodpropp,hjerneblødning,kreft,diabetes,lungesykdom og infeksjoner

• Årsak er sein/manglende diagnostisering og underbehandling

Aktiv bruk av forskning-noen eks



• De ulike pasientforløp avgjør plassering av funksjoner

• Hele forløpet blir samlet på en etasje

• Kliniske senter på tvers av psykisk helsevern og somatikk

• Nærhet, samarbeid, effektivitet og logistikk

Eks på kliniske sentra: 

• Akuttpsykiatri/akuttsomatikk

• Alderspsykiatri/geriatri

• Hjerte/lunge

• Gastromedisin/gastrokirurgi

• Kvinne / barn

• Kreft

«Haugesundsmodellen» - klinisk sentermodell

Sengepost

Pol/dag
beh

Kontor



Gevinster som ønskes oppnådd med ny modell er:

• Raskere avklaringer og diagnostisering

• Bedre utnyttelse av ressurser på tvers mellom psykiatri og somatikk

• Større effektivitet

• Mindre avstander særlig for legene

• Bedre kompetanseutveksling og bedre bruk av felles personell

• Felles forståelse for utfordringsbildet.

• Samarbeid og team tankegang



Felles akuttmottak somatikk-psykiatri og rus

Akuttpost, DPS, Intensiv,MIO,sengepost,observasjonspost

Behandlings
sone

Traumer 
og rød 
løype

Somatisk og 
psykiatrisk 

skjerming og 
overvåking

Felles base 
ansatte



Klinisk senter for hjerte-lungemedisin

• Raskere avklaringer og diagnostisering
• Tverrfaglig behandling
• Mindre flytting av pasienter
• Bedre kapasitet for de dårligste lungepasientene

- Forhindre forverring-lang liggetid og respiratorbehandling
• Samla høy kompetanse
• Økt trygghet og kontinuitet
• Felles ressurser, utstyr og areal



Klinisk senter for eldremedisin ( tidl geriatri og 
alderspsykiatri)

• Rask diagnostikk og behandling
• Tverrfaglighet
• Kvalitet og pasientsikkerhet
• Samarbeid og teamtankegang
• Kompetansesenter
• Sambruk av ressurser, utstyr og areal



Klinisk senter gastro

• Rask diagnostikk og behandling
• Tverrfaglighet
• Kvalitet og pasientsikkerhet
• Felles gastrolab
• Felles vaktordning blødning
• Samarbeid og teamtankegang
• Kompetansesenter
• Sambruk av ressurser, utstyr og areal



Utfordringer knyttet til ønska driftsmodeller og 
hindringer i dagens rapporterings og 
registreringsmodeller

Felles enheter psykiatri-somatikk

• Utfordringer knyttet til registrering i 
DIPS

• Utfordringer i rapportering til NPR




