
SYKEHUSBYGG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensjonering – delrapport Idéfase   

 Finnmarkssykehuset HF  
 NYE HAMMERFEST SYKEHUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYKEHUSBYGG  

 
 
 
 
 

DOKUMENTNUMMER: 00-000000000-00-00-00 

Prosjekt Hovedfunksjon Disiplin Prosess Dokumenttype Løpenr. Revisjon Side 

511301153 Idefase 

Hammerfest 

  Idefaserapport    

 

 
 

UTARBEIDET AV 

Liv Haugen   

   
 
 
 

DOKUMENTSTATUS 

  Arbeidsdokument    

25.11.2016 V 01     

29.11.2006 V 02     

06.12.2016 V 03     

      

      

      
 

 
 

BEHANDLINGSPROSEDYRE 

Oversendt for 
behandling 

Forventet dato for 
behandling 

Instans Dato for 
behandling 

    

    

    

    



SYKEHUSBYGG 

Idéfaserapport  

Nye Hammerfest sykehus                          Side 3 av 46 

 
 

 

Innholdsfortegnelse 
1 Forord ............................................................................................................................................... 5 

2 Oppsummering og anbefaling .......................................................................................................... 5 

3 Bakgrunn, mandat, metode og organisering .................................................................................... 6 

3.1 Bakgrunn .................................................................................................................................. 7 

3.2 Mandat ..................................................................................................................................... 7 

3.3 Metode ..................................................................................................................................... 8 

3.3.1 Endrings- og omstillingsfaktorer .................................................................................... 11 

3.3.2 Begrepsavklaring/ definisjoner ...................................................................................... 12 

3.4 Medvirkning ........................................................................................................................... 13 

4 Rammer for Finnmarkssykehuset................................................................................................... 13 

4.1 Regionale rammer .................................................................................................................. 13 

4.2 Strategisk utviklingsplan(SU) .................................................................................................. 14 

5 Beskrivelse av dagens virksomhet .................................................................................................. 14 

5.1 Hammerfest sykehus .............................................................................................................. 14 

5.2 Avgrensninger av prosjektet Nye Hammerfest sykehus ........................................................ 15 

5.2.1 Finnmarksmodellen (medisinerstudenter og overleger – eget prosjekt) ...................... 15 

5.2.2 Andre utdanninger ......................................................................................................... 15 

5.2.3 Areal prehospitale tjenester og ambulansestasjoner .................................................... 15 

5.2.4 Pasienthotell ................................................................................................................... 15 

5.2.5 Andre servicefunksjoner................................................................................................. 16 

5.2.6 Boliger og hybler............................................................................................................. 16 

5.2.7 Andre areal ..................................................................................................................... 16 

5.2.8 Overføring av drift til Alta ............................................................................................... 16 

5.2.9 Andre aktiviteter i Klinikk Hammerfest og i Finnmarkssykehuset ................................. 17 

5.3 Dagens aktivitet ...................................................................................................................... 17 

5.3.1 Registrert aktivitet på hovedområder i 2014 ................................................................. 17 

5.3.2 Pasientstrømmer ............................................................................................................ 17 

5.3.3 Forbruksmønster døgnopphold og liggedøgn, somatikk ............................................... 19 

5.3.4 Dagkirurgi ....................................................................................................................... 21 

5.3.5 Utskrivningsklare pasienter ............................................................................................ 22 

6 Utvikling av helsetjenestene mot 2030 .......................................................................................... 23 

6.1 Befolkningsutvikling i Finnmark ............................................................................................. 23 



SYKEHUSBYGG 

Idéfaserapport  

Nye Hammerfest sykehus                          Side 4 av 46 

 
 

 

6.2 Sykdomsutvikling .................................................................................................................... 24 

6.3 Spesialisthelsetjenesten og teknologisk utvikling .................................................................. 24 

6.4 Samhandling og samarbeid med andre aktører ..................................................................... 24 

6.4.1 Oppgavefordeling mellom Finnmarkssykehuset og andre helseforetak. ...................... 25 

6.4.2 Samhandlingsreformen – samarbeid med kommunehelsetjenesten ............................ 25 

6.4.3 Private helseaktører, avtalespesialister og andre .......................................................... 25 

6.4.4 Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere .............................................................. 25 

6.5 Omstilling og effekter ............................................................................................................. 26 

6.5.1 Effekt på behov døgnplasser .......................................................................................... 26 

6.5.2 Effekt av endrede åpningstider ...................................................................................... 26 

6.5.3 Effekt av nytt bygg .......................................................................................................... 26 

6.5.4 Effekt av teknologisk utvikling og andre behandlingsmetoder ...................................... 27 

7 Framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov ................................................................................ 27 

7.1 Kapasitetsberegning og utnyttelsesgrader ............................................................................ 27 

7.1.1 Utnyttelsesgrader ........................................................................................................... 28 

7.2 Framskriving av aktivitet ........................................................................................................ 29 

7.2.1 Uttrekkskriterier ............................................................................................................. 29 

7.2.2 Somatikk ......................................................................................................................... 30 

7.2.3 Psykisk helsevern og rus ................................................................................................. 35 

7.3 Oppsummering av kapasitetsbehov ....................................................................................... 37 

8 Scenarioer ....................................................................................................................................... 39 

8.1 Økt aktivitet i poliklinikk på grunn av flere spesialister ......................................................... 39 

8.1.1 Pediatri, nevrologi, onkologi og revmatologi ................................................................. 39 

8.1.2 ØNH og Øye .................................................................................................................... 40 

8.2 Nærsykehuset i Alta ............................................................................................................... 41 

8.3 Endringer i forutsetninger om kvalitative endringsfaktorer .................................................. 42 

8.4 Økt åpningstid – utnyttelse av kapasitet ................................................................................ 42 

8.5 Bygningsmessige muligheter og begrensninger ..................................................................... 42 

9 Arealberegning ............................................................................................................................... 42 

9.1.1 Arealstandarder .............................................................................................................. 42 

9.1.1 Brutto/nettofaktor (B/N) ................................................................................................ 43 

 

 



SYKEHUSBYGG 

Idéfaserapport  

Nye Hammerfest sykehus                          Side 5 av 46 

 
 

 

 

 

 

 

1 Forord 
Dimensjoneringsrapporten inngår som ett av dokumentene i utarbeiding av Idefaserapport for Nye 

Hammerfest sykehus. Oppdraget i Idefasen er blant annet å gjennomgå og kvalitetssikre 

kapasitetsberegningene som ligger til grunn i Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 - 

2030 

Vurderingen av kapasitetsbehov i Hammerfest relatert til det som er planlagt i Alta er i tråd med 

føringer gitt fra Finnmarkssykehuset. 

2 Oppsummering og anbefaling 
Ny kapasitets- og arealberegning for Nye Hammerfest sykehus, gir et anslag på bruttoareal på 

omkring 28.900m2. Det er gjort en ny framskriving med revidert framskrivingsmodell for den delen 

av aktiviteten der det kan hentes data fra Norsk pasientregister (NPR).  

Aktiviteten for bildediagnostikk er ikke framskrevet på nytt, og det er ikke gjort en avveining av hva 

nye modaliteter som etableres i Alta vil bety for dimensjonering i Hammerfest. Antall rom og 

arealberegning ligger som i Strategisk utviklingsplan 2030 (SU). Det er behov for en ny gjennomgang 

av dimensjonering og modaliteter i konseptfasen. 

Poliklinikkaktiviteten er framskrevet og beregnet på nytt. Det er lagt inn en årlig vekstfaktor utover 

den veksten som befolkningsutvikling og epidemiologi gir. I tillegg er det sett på hvor stor 

kapasitetsøkning som kan komme av tilgang på flere spesialister (Finnmarksmodellen, nytilsatt 

øyenlege) og utbygging i Alta – som vil gjøre det mulig å hente tilbake noe av aktiviteten som i dag 

skjer utenfor Finnmark. Det utgjør i størrelsesorden 1-2 undersøkelsesrom i poliklinikk. Disse 

rommene er ikke lagt inn i arealtabellen, men man skal i konseptfasen finne løsninger der 

kapasiteten kan justeres etter behov. I samsvar med SU trekkes det ut 4 poliklinikkrom fra det totale 

behovet som er beregnet til økningen i aktivitet i Alta. Det legges til 2 ekstra rom i poliklinikken 

beregnet på studentundervising. 

Framskriving av behov for døgnplasser gir et behov i hele Vest-Finnmark for 86 «normalsenger». 

Døgnplassene i Hammerfest reduseres med 6 på grunn av etableringen i Alta.  

Beregning av behov for intensivsenger og senger for tung overvåkning er ikke utført på nytt, der 

ligger SU’s beregning til grunn. Intensiv/tungovervåkning utgjør 11 senger som trekkes fra beregna 

«normalsenger» fordi liggedøgn for alle typer døgnopphold registreres sammen i NPR. I tillegg er det 

i framskrivingen beskrevet behov for 5 observasjonssenger og 9 pasienthotellsenger. Styringsgruppen 
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har besluttet at antall hotellsenger skal være som i dag, disse sengene legges til. Med 14 senger 

under etablering i Alta gir dette en total kapasitet i Finnmarkssykehuset  Klinikk Hammerfest i 2030 

på 113 døgnplasser. 

Tabell 2-1 Oppsummert kapasitetsbehov døgnplasser Klinikk Hammerfest 2014 og 2030 

Kapasitetsbehov døgnplasser, Klinikk Hammerfest, fordeling på Hammerfest sykehus og «Alta 

nærsykehus» 

 Hammerfest 

sykehus, 

faktisk 

antall 

senger 

Hammerfest 

sykehus, 

beregnet 

behov 2014 

Hammerfest 

sykehus 

2030 

«Alta 

nærsykehus 

2030» 

Klinikk 

Hammerfest 

2030 

Normalsenger 85 79 69 14 83 

Tung overvåking og 

intensiv 

7 7 11 0 11 

Pasienthotell/sykehotell 14 14 14  14 

Observasjon 0  5  5 

Totalt antall 

døgnplasser 

106 100 99 14 113 

 

Utleieareal er endret fra SU i det første utkastet til dimensjoneringsrapport. Denne endringen er 

beholdt. Alle ikke-kapasitetsbærende arealer (lab., sterilsentral, ledelse/adm. etc.) er kopiert fra SU.  

Det anbefales at arealberegningen legges til grunn for vurdering av tomtenes kapasitet og for 

vurdering av investeringsbehov og bærekraft. 

Romprogrammet vil bli gjenstand for en ny vurdering i Konseptfasen, der alle funksjoner, mulighet 

for sambruk, effekt av endrede arbeidsmetoder etc. må gjennomgås. 

3 Bakgrunn, mandat, metode og organisering  
Arbeidet i Idefasen tar utgangspunkt i Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset.  SU beskriver 

virksomhetens utviklingstrekk fram mot 2030 og behov for utvikling av bygningsmassen. Det er 

gjennomført en mulighetsstudie i forbindelse med SU for utvikling av bygningsmassen for 

Hammerfest sykehus, enten på eksisterende tomt eller på noen alternativet tomter. Videre utredning 

i Idefasen skal avgjøre hvilke alternativer som kan være liv laga og som eventuelt skal utvikles videre 

gjennom en etterfølgende konseptfase. Arbeidet gjennomføres i tråd med Veileder for 

tidligfaseplanlegging av sykehus. 

Idéfasen omfatter følgende aktiviteter (sitat fra Veilederen):  

 Gjennomgå utviklingsplanen og eventuelt underlaget for denne.  

 Nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen, datagrunnlaget og det aktuelle 
prosjektet.  

 Avgrense prosjektet fra andre prosjekt i utviklingsplanen. Dette kan omfatte kapasitet, 
arealer, investeringer og tid. 
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 Gjennomføre et idésøk som viser bredden i mulige, alternative løsninger. Presisere hvilke 
alternative løsninger som skal utredes i konseptfasen. Alternativene skal være reelle og 
kunne skilles klart fra hverandre.  

 Utarbeide mandat for konseptfasen.  

 Utarbeide følsomhetsanalyser på et overordnet nivå.  

 

3.1 Bakgrunn 
Behov for bygningsmessig utvikling i form av nybygg eller utvikling av dagens bygningsmasse for 
Hammerfest sykehus er identifisert i Strategisk utviklingsplan, som tiltak i rekkefølge etter utbygging 
av Kirkenes sykehus og «nærsykehus» i Alta.  

Dagens Hammerfest sykehus ble ferdigstilt i 1956. Sykehuset er bygningsmessig modernisert og 
utbygget flere ganger fra 70-tallet og frem til i dag. Dagens sykehusbygg bærer preg av mange 
ombygginger og lokale tilpasninger i sykehuset. Dette har resultert i en dårlig intern logistikk og lite 
effektiv utnyttelse av arealer og personellressurser. Bygget har lav etasjehøyde og er lite egnet for 
moderne infrastruktur.  

Konklusjonen i SU er derfor at det er behov for å utrede ombygging/ nybygg for at Hammerfest 
sykehus skal kunne ivareta sine oppgaver fram mot 2030-2040. Beslutning om å gjøre en 
Idefaseutredning for Nye Hammerfest sykehus ble tatt i styresak 87/2015 i Finnmarkssykehuset.  

3.2 Mandat 
Styringsdokumentet for Idefase Nye Hammerfest sykehus ble godkjent i styret for 

Finnmarkssykehuset 17.3.2016: 

Grunnlaget for idefase er strategisk utviklingsplan. Utviklingsplanen viser prioritet for tiltak som kan 

gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet 

1. Idéfasen skal redegjøre for følgende hovedalternativer, slik det skisseres i mulighetsstudien: 

 Alternativ 0 Teknisk oppgradering/ombygging (Fuglenes) 

 Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner (Fuglenes) 

 Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt (Fuglenes) 

 Andre varianter som kan tenkes på eksisterende tomt 

 Alternativ 2 A Utbygging på ny tomt (Jansvannet). Bærekraft avklares tidlig i fasen. 

 Alternativ 2 B Utbygging på ny tomt optimert for 50 % utvidelse (Jansvannet). Bærekraft 

avklares tidlig i fasen. 

 Alternativ 3 Annen tomt (kan være flere alternativer). Bærekraft avklares tidlig i fasen. 

2. Utredning av alternativene skal følge utviklingsplanen. Hammerfest sykehus skal være 
lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset skal tilby akuttmedisin, kirurgi, 
ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri og barnehabilitering. Pediatri og 
barnehabilitering skal være fylkesdekkende. Tjenester og funksjoner rundt dette må 
videreutvikles.  Fødeavdelingen skal ta imot risikofødsler fra uke 32 fra hele fylket. Sykehuset skal 
opprettholde beredskap og akuttfunksjoner i forhold til større ulykker, olje- og gassvirksomheten 
og skipstrafikken i nordområdene. Den ortopediske avdelingen skal være det ortopediske senteret 
i Finnmark og har fagansvar for ortopedivirksomheten i foretaket. Barneavdelingen skal utvikles 
slik at den tilpasses framtidas behov.  Sykehuset skal planlegge for observasjonssenger i nytt 
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sykehus for å unngå unødvendige innleggelser og redusere liggetiden. Lokaler for 
voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal 
planlegges inn i det fremtidige sykehuset.  

3. Det skal også planlegges og tas høyde for forskningsaktivitet samt at sykehuset skal ta imot 
12+12 medisinerstudenter. Det skal i tillegg tas høyde for 10-15 nye overlegestillinger knyttet til 
fagplaner. 

4. 0-alternativet skal videreutvikles på en måte som gjør det mulig for Finnmarkssykehuset å drive 
eksisterende anlegg frem til ett av alternativene med ombygging eller nybygg er ferdig.  

5. Utredningen skal i neste fase også ta inn over seg det parallelle arbeidet som er satt i gang 
omkring prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset. Foreløpige resultater fra arbeidet 
innarbeides i idéfasen for Hammerfest og tas inn for fullt i konseptfasen. 

6. Idéfaseutredningen skal inneholde konkrete beskrivelser av hvilke konsekvenser ny struktur for 
spesialisthelsetjenesten har for samhandlingen med kommunenes tjenestetilbud, og en vurdering 
av evt. tiltak som må iverksettes. Idéfasen skal spesielt bidra til å avklare mulige samhandlings- 
og samarbeidsløsninger med Hammerfest kommune som vertskommune. 

7. Arbeidet med tomtevalg skal inngå i idéfaserapporten i den grad det blir aktuelt å gå videre med 
nybygg på annet sted enn eksisterende tomt. Samfunnsmessige konsekvenser skal analyseres og 
transportkostnader skal beregnes for de alternativer som er aktuelle å føre videre fra idéfasen.  

8. Idéfaseutredningen skal inneholde en ny bærekraftsanalyse basert på nåværende 
inntektsfordelingsmodell og alle kjente forhold som påvirker den økonomiske situasjonen. 
Bærekraftsanalysen skal både vurdere Hammerfest og foretakets alle tilbud under ett. Det vil 
være behov for å vurdere innovative og fremtidsrettede løsninger som kan bidra til reduserte 
investerings- og driftskostnader.  

9. Aktivitetstallene for Finnmarkssykehuset fremskrives til 2030. 
 

3.3 Metode 
I framskrivningen av framtidig aktivitet og kapasitetsbehov har vi benyttet «Sykehusbyggmodellen». 

Dette er en modell som i sin tid ble utviklet av Kompetansenettverk for sykehusplanlegging (eid av de 

regionale helseforetakene og Helsedirektoratet) og i samarbeid med SINTEF. Sykehusbyggmodellen 

er benyttet i flere framskrivningsprosjekter i 2015 og 2016 og erfaringene fra disse prosjektene er 

innarbeidet i modellens ulike parametere som har betydning for framskrivningsresultatet. Figur 3.1 

viser hvordan modellen er bygd opp. 
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Figur 3-1 Prinsippene i Sykehusbyggmodellen for framskrivning av aktivitet og kapasitetsberegning 

 

Trinn 1 er en framskrivning av dagens aktivitet for et sykehusområde eller RHF. Her er det benyttet 

data fra Norsk pasientregister (NPR) fra driftsåret 2014 for aktiviteten ved Klinikk Hammerfest, 

Finnmarkssykehuset HF. I framskrivningen i trinn 1 kobles disse aktivitetsdata med befolkningsdata 

framskrevet av SSB MMMM (demografisk framskrivning). Aktiviteten inndeles i grupper basert på 

ICD-10 diagnosekoder som utskrivingsdiagnose. I somatisk sektor er det 30grupper, mens det i 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er i underkant av 20 grupper. Noen av 

gruppene i somatisk sektor er rene prosedyregrupper som for eksempel kjemoterapi og 

strålebehandling. Grunnen til at man ønsker å framskrive aktiviteten på denne måten er at man 

ønsker å ta utgangspunkt i pasienten og ikke dagens organisering av den kliniske aktiviteten..  

Aktivitetsdata for 2014 blir så koblet til SSB data for befolkningsutvikling. Tidshorisonten for 

framskrivningene er 2030. Det benyttes 1-årig alderskutt og separering av kjønn både i aktivitetsdata 

fra HF-et og i befolkningsdata. På denne måten blir framskrivningstallene i trinn 1 et speilbilde av 

dagens aktivitetssammensetning i ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Hammerfests bidrag til 

forbruksnivået i bostedsområdet. Forbruksratene for hver alder framskrives som i dag, men når 

alderssammensetningen endres framover i tid endres også det gjennomsnittlige forbruket for 

pasientene da det er ulike forbruksrater avhengig av alder. Som vist i kapittel x blir befolkningen 

stadig eldre i bostedsområdet for Klinikk Hammerfest og framtidig aktivitet endres både som et 

resultat av økning i befolkningsvolum og alderssammensetning.  

For beregning av framtidig operasjonsvirksomhet er det benyttet aktivitet med kirurgisk DRG som 

utgangspunkt for framskriving. 

I trinn2 gjøres noen kvalitative vurderinger som sier noe om endringen i framtidig aktivitet utover 

den demografiske veksten. Dette er faktorer som skal si noe om hvordan sykeligheten eller 
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etterspørselen etter spesialisthelsetjenestene endres samtidig som tilbudet endres. Videre er det 

gjort vurderinger av ulike tiltak i HF-et eller endringer i behandlingsnivå. Eksempler her er økt bruk av 

dagbehandling, økt bruk av pasienthotell og overføring av pasienter til kommunehelsetjenesten for å 

nevne noen. I tabell 3.1 er disse faktorene presentert, og i vedlegg 2 er det vist som tabeller slik at 

det er mulig å se hvilke pasientgrupper som endres, og størrelsen på de årlige endringene fram mot 

2030. Disse faktorene er i utgangspunktet basert på vurderinger som grupper sammensatt av 

fagpersoner gjorde under utviklingen av modellen. Faktorene er supplerte med erfaringstall og nye 

vurderinger som er gjort gjennom bruk av modellen. 

I trinn 3 gjennomføres kapasitetsberegningene basert på den framskrevne aktiviteten i trinn 2. Disse 

beregningene er basert på forutsetninger om åpnings- og behandlingstider samt utnyttelsesgrader. 

For sengeområder i somatisk sektor benyttes 85 prosent belegg i fastsettelsen av framtidige 

sengebehov. Åpningstid for dagbehandling og poliklinikker er det generelt antatt åpent i 230 dager i 

året samt at det er forutsatt en åpningstid per dag på 6 timer pasienttid. Unntakene er dagkirurgi 

som er beregnet med 200 dager i året, og dialyse med 313 dager (åpent alle dager unntatt søndager) 

For intensivplasser og tung overvåking er det benyttet Walesmodellen, som tar utgangspunkt i 

befolkningsgrunnlaget. 

I psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) varierer beleggsprosenten 

fra75 til 85 og dagaktiviteten har åpent i 6 timer. Antall dager åpent i året er også her satt til 230. 
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3.3.1 Endrings- og omstillingsfaktorer 

Endrings- og omstillingsfaktorene som er benyttet kan beskrives slik: 
 

Tabell 3.1 Endrings- og omstillingsfaktorer 

Endringsfaktor  Beskrivelse av endringsfaktoren, forutsetninger 

Epidemiologi, forebygging, 
nye behandlingstilbud 
Trinn 2 
 

Sykdomsutvikling ut over endring i befolkning (demografi), effekt av nye måter å 
diagnostisere på og nye behandlingsmetoder, ny medisinsk teknologi, effekt av 
forebygging. Omfatter også effekt av at flere lever lenger med kroniske 
sjukdommer og oppfølgingsbehov/konsekvenser av å overleve alvorlig 
sykdom/skade.  

Oppgavedeling mellom 
primær- og 
spesialisthelsetjeneste, 
samhandlingstiltak  

Effekt av endring i pasientstrømmer der flere pasienter får tilbud i kommunene i 
stedet for eller som en del av forløpet som i dag er i sykehus. Denne 
endringsfaktoren forutsetter at kommunehelsetjenesten har tilgjengelig 
kompetanse, utstyr og kapasitet, at samarbeidet mellom spesialist- og 
kommunehelsetjeneste er organisert for å opprettholde best mulig kvalitet og at 
det er god flyt og kommunikasjon mellom nivåene. I denne endringsfaktoren ligg 
også ei omstilling, der en del av polikliniske konsultasjoner skjer heime (ved e-
konsultasjon, mobil mm), hos fastlege eller i samhandlingsarenaer med spesialist- 
og kommunehelsetjeneste. Vilkåret er gode kommunikasjonssystem og 
finansiering av virksomheten, både for kommuner og spesialisthelsetjeneste.  

Omstilling fra døgnopphold til 
dagopphold  

Endring av pasientløp fra døgnopphold til dagopphold. En generell faktor blir lagt 

til: 50 prosent av dagoppholda som omstilles fra døgnopphold, får et døgn i 

pasienthotell som tillegg. Mange sykehus har hatt allerede hatt vesentlige 

omstillinger, og det vil være usikkerhet knyttet til omstillingspotensialet. Dersom 

finansiering støtter omstilling til dagbehandling og en videreutvikler og tar i bruk 

nye behandlingsmåter, kan flere pasienter få dagopphold, eventuelt i kombinasjon 

med pasienthotell eller extended recovery.  

Endring i oppholdsformer; 
døgnopphold til 
observasjonsenhet og 
pasienthotell  

Fordeling av døgnopphold og liggedager til observasjonsenhet (clinical decision 
unit) og/eller pasienthotell. For opphold som blir overført til observasjonsenhet 
tar vi utgangspunkt i ett døgns gjennomsnittlig liggetid. Dette forutsetter god 
tilgang på kompetanse og diagnostikkutstyr for observasjonspasienter. I praksis 
har mange pasienter kortere oppholdstid i nye enheter  
Pasienthotell krever nærhet og varm forbindelse til sjukehusets kliniske 
funksjonsområde, og tilgang på helsepersonell 
(sykepleiere/barnepleiere/jordmødrer) i pasienthotellet eller ved tilkalling 
gjennom bruk av ringesignal 

Intern effektivisering av 
arbeidsprosesser   

Endring i liggetid som konsekvens av kortere ventetider internt. Reduksjon i 
preoperativ ventetid, ventetid for diagnostikk, behandling og utskriving. Effekt av 
ny teknologi på endring i arbeidsprosesser. Denne faktoren er noe usikker fordi 
det er forskjell på hvor mye omstilling som allerede har skjedd i det enkelte 
sjukehus/HF.  At effekten bør være med som en faktor understøttes av at 
gjennomsnittlig liggetid ved norske sjukehus fortsetter å gå ned. 
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3.3.2 Begrepsavklaring/ definisjoner 

Noen av begrepene som er benyttet i rapporten er forklart nærmere her: 

Tabell 3.2 Definisjon av begreper brukt i rapporten 

Begrep Forklaring 
Aktivitet Døgnopphold, liggedager, dagopphold (dagkirurgi og dialyse i NPR), 

polikliniske konsultasjoner (inklusive kjemoterapi og infusjonsbehandlinger), 

operasjoner inneliggende (opphold med kirurgisk DRG) 
 

Kapasitet Antall rom som er nødvendig for å ivareta planlagt aktivitet 
Kapasitetsutnyttelse/ 

utnyttelsesgrad 
Benyttes i omregning fra framskrevet aktivitet til kapasitetsbehov for 

kapasitetsbærende rom/ plasser i sykehuset 
- Senger Hvor stor andel av sengene som er belagt i gjennomsnitt, eller hvor mange dager 

pr år ei seng er i bruk (WHO anbefaler at gjennomsnittlig belegg ikke bør 

overstige 85% på enheter som har øyeblikkelig-hjelp-funksjon. Små enheter 

med stor sesongvariasjon i pågang planlegges med lavere %, eks. 

barneavdeling) 
 
85% utnyttelse gjelder utnyttelse av faktiske senger, ikke bemannede 

- Poliklinikk, 

operasjon, 

bildediagnostikk 

mm 

Hvor mange timer i året et rom er tilgjengelig (eks 6-8 timer pr. dag og 230 

dager i året) 

- Tid pr. 

undersøkelse/ 

prosedyre 

Hvor lang tid pr. pasient i gjennomsnitt tar aktiviteten i rommet 
(eks. poliklinisk undersøkelse 45min, dialyse 5 timer=300minutter – med 

påkobling og klargjøring til eventuell neste pasient) 
 

Kapasitetsbærende rom De rommene i sykehuset som beregnes ut fra framskrevet aktivitet: døgnplasser 

(alle typer), oppvåkning, poliklinikk med spesialrom, operasjonsstuer, rom for 

bildediagnostikk 
Scenarioer Brukes om bekrivelse og beregning av konsekvenser for framtidig aktivitet og 

kapasitetsbehov på grunnlag av gitte forutsetninger utover 

framskrivingsmodellen (eks. for Hammerfest: ta inn konsekvensene av det som 

beskrives i Finnmarksmodellen) 
Trender Benyttes om den dokumenterte/ rapporterte utvikling i aktivitet og befolkning 

over tid 
DRG Diagnose Relaterte Grupper 
ISF InnsatsStyrt Finansiering 
SSB Statistisk sentralbyrå 
MMMM SSBs prognoser med middelverdier for dødelighet, fertilitet, innenlands flytting 

og innvandring 
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3.4 Medvirkning 
Prosjektet er organisert med 3 medvirkningsgrupper i tillegg til prosjektgruppe , slik figuren under 

viser: 

Figur 3.2 Organisasjonskart Nye Hammerfest sykehus Idefase 

 

Sykehusbygg har i arbeidet med framskriving og dimensjonering hatt totalt fem møter med 

Arbeidsgruppe 1(AG1). 

4 Rammer for Finnmarkssykehuset 
Store avstander i Finnmark gir behov for å ha to akuttsykehus, ett i Kirkenes og ett i Hammerfest for 

en befolkning som er framskrevet til vel 80.000 i 2030.  Behovet for to akuttsykehus er bekreftet i 

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helseforetaket er pålagt et spesielt ansvar for spesialisthelsetjeneste 

til den samiske befolkningen og er det helseforetaket i landet som har flest sykestuer i drift. Nytt 

sykehus i Kirkenes er under bygging. Det er i tillegg vedtatt å bygge ut sykestua i Alta til et 

«nærsykehus» med senger, operasjonsstue og økt kapasitet for poliklinikk og dagbehandling. 

4.1 Regionale rammer 
I oppdragsdokumentet for 2013 fra helse Nord RHF står det at: Helse Finnmark HF skal videreutvikle 

et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste i Finnmark i samarbeid med 

kommunene, og styrke forskning, fagutvikling og utdanning. Sykestuene, med totalt 40 senger, inngår 
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som viktige ledd i behandlingskjeden, og arbeidet med faglig videreutvikling av innholdet i denne 

funksjonen skal videreføres i samarbeid med kommunene og Helse Nord RHF. Helseforetaket skal 

bidra spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene og til spesialisthelsetjenester for den samiske 

befolkning.  

Nasjonale veiledere og regionale fagplaner argumenterer for at lokalsykehusenes fagmiljø skal 

styrkes.  

4.2 Strategisk utviklingsplan(SU) 
Finnmarkssykehuset HF (FIN HF) har med bakgrunn i krav fra veileder for tidligfaseplanlegging av 
sykehusbygg vedtatt Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030. Denne planen gir 
et fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhets- og bygningsmessig utvikling i et 20-30 års 
perspektiv. Styret i FIN HF vedtok i sak 98/2012 at Strategisk utviklingsplan for foretaket skal være 
premissgivende for arbeidet med alle byggeprosjekter i foretaket og at lokalsykehuset for 
befolkningen i Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest.  

Igangsettingen av arbeidet med SU ble vedtatt i styret i FIN HF i sak 5/2013 og Strategisk 
utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 – 2030 ble vedtatt i styret i FIN HF 28. mai 2015 (sak 
30/2015).  

Utviklingsplanen ivaretok en overordnet samkjøring av prosjektene: 

 Nye Kirkenes Sykehus 

 Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus 

 Samisk Helsepark 

 Alta Nærsykehus 

 Nye Hammerfest sykehus 
 

5 Beskrivelse av dagens virksomhet 

5.1 Hammerfest sykehus 
Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark som omfatter kommunene 
Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og Karasjok.  

Hammerfest sykehus har sammen med spesialistlegesenteret i Karasjok og spesialistpoliklinikken i 
Alta tilbud til befolkningen i Vest-Finnmark om spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk 
helsevern og rus. Klinikk Hammerfest dekker fagområder som akuttmedisin (inkl. prehospitale 
tjenester), kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri, barnehabilitering, 
Pediatri og barnehabilitering er fylkesdekkende. Fødeavdelingen tar imot risikofødsler fra uke 32 fra 
hele fylket. Hammerfest er det ortopediske senteret i Finnmark og har fagansvar for ortopedi-
virksomheten i foretaket.  

Klinikk Hammerfest har i 2016 85 ordinære senger. I tillegg kommer totalt 7 senger for 
intensiv/overvåkning og 14 hotellsenger.  Finnmarkssykehusets foretaksadministrasjon og 
pasientreiser har også sine arbeidsplasser i sykehuset. Klinikk psykisk helsevern har deler av sin 
virksomhet i sykehusbygget, med poliklinikker for voksne og for barn. 
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5.2 Avgrensninger av prosjektet Nye Hammerfest sykehus 
Det er fortløpende i prosjektperioden og særlig i forbindelse med arbeidsgruppenes arbeid og 
medvirkning kommet opp problemstillinger som har måttet avklares.  

5.2.1 Finnmarksmodellen (medisinerstudenter og overleger – eget prosjekt)  

Det pågår eget prosjekt om regionalisering av medisinstudiet til Finnmark. Det skal som presisert i 
mandatet planlegges for at det skal være 12 studenter fra 5 års studietrinn og 12 studenter fra 6. års 
studietrinn som har undervisning og praksis i Hammerfest sykehus. Studentene skal rotere 3-4 uker 
til Karasjok og 6-8 uker til Alta, det blir ca. 3 mnd. av studieåret i rotasjon og de resterende ca. 6 mnd. 
av studieåret vil de være i Hammerfest.  

Det er beregnet at det vil måtte planlegges for at det vil kunne være opptil 15 studenter samtidig (av 
de 24 totalt) i Hammerfest sykehus. Det vil i denne forbindelse gitt i mandatet at det skal økes med 
10-15 overlegestillinger. De siste beregninger som er gjort viser at disse stillingene blir fordelt på 8,8 
overlege hjemler utover bemanningstall fra 2014.  

Strategisk utviklingsplan har følgende formulering om forskning: Forskningsaktivitet for å utvikle 
behandlingsmetoder spesielt med tanke på lokale og arktiske forhold og små fagmiljø må økes. Dette 
også for å tiltrekke personell som ønsker faglig utfordring og utvikling. 

Ved å etablere Finnmarksmodellen med flere leger med doktorgradskompetanse er det grunn til å 
regne med at forskningsaktiviteten i Hammerfest sykehus vil øke utover dagens nivå.  

Det er derfor i dimensjoneringen lagt til 2 ekstra poliklinikkrom for studentundervisning og ekstra 
areal for arbeidsplasser og fellesareal basert på denne økningen av personell i Hammerfest. 

5.2.2 Andre utdanninger 

Hammerfest sykehus har sykepleieutdanning.  Sykepleierutdanningen har totalt ved siste opptelling 

260 studenter på BSc.1 Hvert år er det 60 studenter i 20 uker praktiske studier på Hammerfest 

sykehus. Behovet for praksisplasser i sykehuset er økende. I tillegg har vi omkring 30 studenter i 

DPS’ene hvert år. 

Det er ingen planlagt endring i denne aktiviteten. Den legges inn med samme nivå som i dag. 

5.2.3 Areal prehospitale tjenester og ambulansestasjoner  

Det er avklart at idéfaseprosjektet ikke skal utrede arealer til prehospitale tjenester og 
ambulansestasjoner, dette blir i varetatt i annet parallelt prosjekt.  Om deler av areal skal 
samlokaliseres med sykehuset eller ikke, er viktig premiss å få avklart for videre arbeid med 
Konseptfasen. 

5.2.4 Pasienthotell 

Hammerfest sykehus har i dag pasienthotellsenger integrert i sykehusarealene. Det er avklart at 
pasienthotellsenger inngår i idéfaseprosjektet på lik linje med dagens løsning i sykehuset. Behovet for 
sykehotellsenger som kan tilbys pasienter som ikke er innlagt i sykehus, pårørende osv.  er antydet et 
kapasitetsbehov på 5 senger/rom. 

                                                           
1 Opplyst fra Finnmarkssykehuset 
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5.2.5 Andre servicefunksjoner 

Mulighetsrommet med slike sykehotellsenger og samarbeid med både private og kommune har vært 
del av arbeidsgruppenes mulighetssøk. 

Det samme er gjort for andre tjenesteområder der samarbeid med andre som kommuner, private 
aktører innen eksempel matproduksjon, vaskeri og renholdstjenester, vareforsyning og lagerareal 
osv. Areal til disse funksjonene er tatt med i arealtabellen i dimensjoneringsrapporten og vil utgå 
dersom funksjonen blir lagt til ekstern leverandør.  

Ytterligere vurdering av disse aktivitetene inngår i hovedrapporten.  

5.2.6 Boliger og hybler 

Boliger og hybler for studenter og annet personell skal ikke inngå som del av idéfaseutredningen.  

5.2.7 Andre areal 

Det skal ivaretas arealer for Finnmarkssykehusets administrasjon og det har også fremkommet behov 
for areal til bemanning som ivaretar pasientreiser.  

5.2.8 Overføring av drift til Alta  

Det er vedtatt at deler av driften som gjøres i Hammerfest i dag skal overføres til Alta i forbindelse 
med utbyggingsprosjektet der. Det ligger til mandatet for idéfasen i Hammerfest å se på 
sammenheng og konsekvens av vedtatte overføringer av pasientaktivitet fra Hammerfest til Alta. 
Dette vil påvirke dimensjoneringene for nytt sykehus Hammerfest.  

Døgnplasser: Alta skal ha 14 senger. Strategisk utviklingsplan har lagt til grunn at 6 av disse sengene 
tas fra beregnet behov for Klinikk Hammerfest.  

Poliklinikk og medisinsk dagbehandling: Det ligger måltall for Alta som viser at de skal øke poliklinisk 
aktivitet til 12 000 behandlinger/år i 2020. Registrert totalaktivitet i 2014 er 8402 polikliniske 
kontakter, inklusive lysbehandling, dialyse, kjemoterapi og andre dagrelaterte prosedyrer.  Alta er 
planlagt med 5 dagplasser for dialyse,2 5 dagplasser for kjemoterapibehandling og 9 
konsultasjonsrom/ spesialrom i poliklinikk. En andel av denne aktiviteten vil stamme fra aktivitet som 
skjer i Hammerfest i dag. Det er i Strategisk utviklingsplan beregnet at 4 konsultasjonsrom i poliklinikk 
overføres fra Hammerfest til Alta, dette trekkes ut i arealtabellen. 

Dagkirurgi: Det ble i 2014 foretatt 114 dagkirurgiske inngrep i anestesi i Alta. Det er vedtatt å bygge 
en ny operasjonsstue, med en forventet økning i antall dagkirurgiske inngrep på 115%, dvs. i 
størrelsesorden 240-250 inngrep mot år 2020. Målsettingen slik den er uttrykt i 
planleggingsdokumentene for Alta, er å ta tilbake dagkirurgiske inngrep som pr. i dag foregår i 
Kirkenes sykehus, i UNN Tromsø og hos private tjenestetilbydere i Tromsø.  

Framskrevet behov for dagkirurgi for hele Klinikk Hammerfest i 2030 er ca. 1300 inngrep. Den 
planlagte aktiviteten i Alta i 2020 utgjør ca. 20% av det Vest-Finnmark vil ha behov for i 2030. Det er 
grunn til å anta at noe av aktiviteten vil forflyttes fra Hammerfest, operasjonsstuekapasiteten i 
Hammerfest reduseres tilsvarende med en stue. 

 

                                                           
2 Antall plasser fra romprogrammet (dRofus) for «nærsykehuset» i Alta 
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5.2.9 Andre aktiviteter i Klinikk Hammerfest og i Finnmarkssykehuset 

Det skal ikke etableres senger i Samisk helsepark i Karasjok, og det er ikke beskrevet at økt aktivitet 
som er beregnet til Karasjok skal medføre redusert aktivitet i Hammerfest.  

Endringer i DPS-strukturen i Vest-Finnmark påvirker ikke Nye Hammerfest sykehus. 

Kapasiteten som bygges i Kirkenes er ikke vurdert ved framskriving av Hammerfest sykehus.   

 

5.3 Dagens aktivitet  

5.3.1 Registrert aktivitet på hovedområder i 2014  

Døgnopphold for pasienter i Hammerfest bostedsområde viser liten variasjon i perioden 2012-2015, 

med et noe høyere antall opphold i 2013. Av døgnoppholdene skjer ca 2/3 (omkring 6000 opphold) i 

Hammerfest sykehus. Utenfor Finnmarkssykehuset er det UNN som tar imot flest pasienter, i tråd 

med regionsykehusfunksjonen. 

Figur 5.1 Utvikling antall døgnopphold og liggedøgn 2012-2015, pasienter fra bostedsområde Hammerfest. 

 

Antall liggedøgn viser samme hovedmønster med liten variasjon fra år til år. Antall liggedøgn i 2016 

bør vurderes i Konseptfasen for å se om det er en nedadgående trend. 

 

5.3.2 Pasientstrømmer 

I tabell 5.1 presenteres pasientstrømmer på HF-nivå for Helse Nord RHF. Tabellen viser hvor stor 

andel av oppholdene for pasientene i hvert bostedsområde som kommer ved eget HF. Vi ser at 

Finnmark og Helgeland har en lavere egendekning enn Nordland og UNN for både døgnopphold, 

dagopphold og polikliniske konsultasjoner. At UNN HF har høyest egendekning er naturlig som følge 
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av regionssykehusfunksjonen, men vi ser at det er for pasienter fra Finnmark i større grad benytter 

UNN enn pasienter fra de andre bostedsområdene. Dette kan tilsi at bruken av UNN er noe høyere 

enn hva regionsykehusfunksjonen skulle tilsi, og at det kan være et potensiale for en høyere andel av 

pasientene fra Finnmark kan behandles i eget HF. Vi ser pasienter fra Finnmark sammen med 

pasienter fra UNN-området benytter dagkirurgi hos private sykehus i noe større grad enn de andre 

bostedsområdene. Bruken av private avtalespesialister er imidlertid lavere i Finnmark enn i 

regionene for øvrig.  

Tabell 5.1 Pasientstrømmer somatikk i Helse Nord 2015 

 

I tabell 5.2 presenteres pasientstrømmer på kommunenivå for pasienter fra bostedsområde Vest-

Finnmark. Vi ser at en marginalt høyere andel døgnoppholdene for pasientene bosatt i Vest-Finnmark 

behandles ved UNN HF enn pasienter fra Finnmark samlet. På kommunenivå ser vi at Hammerfest og 

Kvalsund har høyest andel av oppholdene ved Klinikk Hammerfest og lavest ved UNN HF. Motsatt er 

det for Alta og Lopp som har den høyeste andelen ved UNN og lavest ved Klinikk Hammerfest. 

For dagopphold påvirkes andelen av opphold ved Klinikk Hammerfest av bruken av privatsykehus og 

antall opphold ved UNN. Vi ser også her at andelen av opphold ved Klinikk Hammerfest er høyest for 

pasienter fra Kvalsund og Hammerfest, som har lavest andel både ved private sykehus og ved 

UNN HF. Når en tolker disse tallene skal en imidlertid ta høyde for at dialyse kan ha relativt stor 

innvirkning. Dialyse foregår i hovedsak lokalt og vil dermed øke andelen ved eget HF for de 

kommuner som har en høy andel dialyseopphold. 

Av 11 kommuner i Vest-Finnmark har innbyggerne i 4 kommuner i 2014 fått mer enn 20 prosent av 

sine dagopphold ved privat sykehus. Dette vil i hovedsak dreie seg om dagkirurgi. Forskjellen mellom 

vertskommunen Hammerfest med 6 prosent og Nordkapp med 25 prosent indikerer at reiseveg og 

reisemåte kan ha betydning for hvor befolkningen velger å få utført dagkirurgi. 

Når det gjelder andelen av polikliniske kontakter ved Klinikk Hammerfest påvirkes den sterkt av 

bruken av private avtale spesialister.  Det spesielt for Kautokeino og Alta, og til dels Karasjok, at det 

Bostedsområde Finnmarks-

sykeh HF

UNN HF Nordlands-

sykeh HF

Helgelands-

sykeh. HF

HF andre 

RHF

Private 

sykehus

Private 

avt. spes

Total

Helgeland 0 % 9 % 12 % 69 % 10 % 0 % 0 % 100 %

Nordland-omr 0 % 10 % 82 % 0 % 6 % 1 % 0 % 100 %

UNN-området 0 % 93 % 1 % 0 % 5 % 0 % 0 % 100 %

Finnmark 70 % 24 % 1 % 0 % 5 % 0 % 0 % 100 %

Total 13 % 40 % 27 % 13 % 6 % 0 % 0 % 100 %

Helgeland 0 % 2 % 7 % 80 % 8 % 4 % 0 % 100 %

Nordland-omr 0 % 4 % 90 % 0 % 2 % 4 % 0 % 100 %

UNN-området 1 % 87 % 1 % 0 % 2 % 9 % 0 % 100 %

Finnmark 71 % 18 % 0 % 0 % 2 % 9 % 0 % 100 %

Total 12 % 36 % 29 % 13 % 3 % 6 % 0 % 100 %

Helgeland 0 % 4 % 9 % 68 % 7 % 0 % 12 % 100 %

Nordland-omr 0 % 7 % 71 % 0 % 3 % 0 % 19 % 100 %

UNN-området 0 % 82 % 1 % 0 % 2 % 0 % 14 % 100 %

Finnmark 66 % 21 % 0 % 0 % 4 % 0 % 8 % 100 %

Total 10 % 38 % 22 % 13 % 4 % 0 % 14 % 100 %
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er relativt høy andel av konsultasjonene som utføres hos avtalespesialist.  

Pasientstrømanalysen i tabell 5.2 er vist uten å ta med dialyse fordi de gir høgt antall kontakter, at de 

alltid foregår i eget HF, og fordi det gir stor effekt på prosenter om en av de mindre kommunene har 

en dialysepasient mens nabokommunen ikke har det. 

Tabell 5.2 Somatikk Pasientstrømmer for innbyggere i Vest-Finnmark, på kommunenivå, dagbehandling uten 
dialyse  

 

 

5.3.3 Forbruksmønster døgnopphold og liggedøgn, somatikk 

Forbruksmønsteret viser at Vest-Finnmark ligger høyt både på døgnopphold og liggedøgn. Liggedøgn 

viser samme mønster som døgnopphold. Det viser også en betydelig variasjon kommunene i mellom. 

Samtidig er dette små kommuner og tilfeldige variasjoner vil kunne gi store utslag når det beregnes 

rater. 

  

kommune

Klinikk 

Hammerfest

Klinikk 

Kirkenes

UNN HF andre  HF 

Nord

HF annet 

RHF

Privat 

sykehus

Private avt. 

Spes

Total

Hammerfest 73 % 2 % 20 % 0 % 5 % 0 % 0 % 100 %

Kautokeino 65 % 4 % 26 % 1 % 4 % 1 % 0 % 100 %

Alta 63 % 2 % 28 % 1 % 5 % 1 % 0 % 100 %

Loppa 62 % 1 % 29 % 1 % 7 % 0 % 0 % 100 %

Hasvik 64 % 5 % 26 % 1 % 4 % 1 % 0 % 100 %

Kvalsund 75 % 2 % 17 % 0 % 5 % 0 % 0 % 100 %

Måsøy 71 % 2 % 22 % 1 % 4 % 0 % 0 % 100 %

Nordkapp 68 % 3 % 23 % 1 % 5 % 0 % 0 % 100 %

Porsanger 67 % 2 % 26 % 1 % 4 % 0 % 0 % 100 %

Karasjok 66 % 4 % 22 % 1 % 7 % 1 % 0 % 100 %

Total 67 % 2 % 25 % 1 % 5 % 0 % 0 % 100 %

Hammerfest 59 % 3 % 23 % 0 % 4 % 11 % 0 % 100 %

Kautokeino 34 % 7 % 30 % 1 % 5 % 23 % 0 % 100 %

Alta 34 % 6 % 33 % 0 % 4 % 22 % 0 % 100 %

Loppa 36 % 3 % 47 % 0 % 3 % 11 % 0 % 100 %

Hasvik 44 % 3 % 44 % 0 % 0 % 9 % 0 % 100 %

Kvalsund 53 % 2 % 16 % 0 % 2 % 27 % 0 % 100 %

Måsøy 40 % 2 % 32 % 0 % 4 % 21 % 0 % 100 %

Nordkapp 38 % 3 % 30 % 0 % 4 % 25 % 0 % 100 %

Porsanger 39 % 2 % 23 % 2 % 3 % 30 % 0 % 100 %

Karasjok 31 % 6 % 40 % 0 % 3 % 20 % 0 % 100 %

Total 65 % 3 % 18 % 0 % 2 % 12 % 0 % 100 %

Hammerfest 77 % 1 % 17 % 0 % 3 % 0 % 2 % 100 %

Kautokeino 48 % 1 % 28 % 1 % 2 % 0 % 20 % 100 %

Alta 50 % 1 % 25 % 0 % 4 % 1 % 19 % 100 %

Loppa 53 % 0 % 29 % 0 % 8 % 0 % 9 % 100 %

Hasvik 61 % 2 % 26 % 1 % 4 % 1 % 6 % 100 %

Kvalsund 71 % 2 % 17 % 1 % 3 % 0 % 5 % 100 %

Måsøy 61 % 1 % 22 % 1 % 5 % 1 % 9 % 100 %

Nordkapp 56 % 1 % 29 % 1 % 5 % 0 % 8 % 100 %

Porsanger 60 % 2 % 25 % 0 % 3 % 0 % 10 % 100 %

Karasjok 57 % 2 % 23 % 0 % 3 % 0 % 15 % 100 %

Total 60 % 1 % 23 % 0 % 3 % 0 % 12 % 100 %
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Figur 5.2 Rater for døgnopphold somatikk for Finnmark, Norge og innbyggere i Vest-Finnmark fordelt på 
kommuner 

 

For dagopphold, som i NPR sin definisjon er dagkirurgi (når dialyse er tatt ut), ligger Finnmark høyere 

enn landsgjennomsnittet. Det er også her stor variasjon mellom kommunene. 

Figur 5.3 Rater for dagopphold (dagkirurgi) for Finnmark og Norge, og innbyggere i Vest-Finnmark fordelt på 
kommuner 

 

Figuren i avsnitt 5.3.4 om dagkirurgi viser at andelen dagkirurgi i Hammerfest ikke er høy i forhold til 

andre sykehus. Når figur 5.5 viser et høyere gjennomsnitt enn landet kan det indikere at en stor 
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andel av dagkirurgien skjer hos private aktører. 

Figur 5.4 Rater for polikliniske kontakter for Finnmark og Norge, og innbyggere i Vest-Finnmark fordelt på 
kommuner 

 

Polikliniske kontakter ligger lavere enn landet for øvrig. Avstandene i Finnmark kan tenkes å medføre 

at det er enklere å legge pasienter inn for undersøkelser og utredninger enn å gjennomføre dem 

poliklinisk. 

5.3.4 Dagkirurgi 

Andel dagkirurgi i Hammerfest ligger lavere enn for Kirkenes. Noe av forklaringen kan være at 

Hammerfest har hatt lite aktivitet på operasjoner for Øye og for ØNH, som erfaringsmessig begge har 

høy andel dagkirurgi. Vi har også sammenlignet med et par HF på Østlandet, der Sykehuset Innlandet 

har en total andel dagkirurgi på 50% og Sykehuset Telemark en andel dagkirurgi 49%. Gjennomsnittet 

for Finnmarkssykehuset ligger så vidt under landsgjennomsnittet.  

Et ambisjonsnivå for andel dagkirurgi av elektive inngrep nevnes i mange sammenhenger å ligger 

rundt 60% av all elektiv kirurgi. Innføring av øyekirurgi fra 2016 vil bidra til å trekke andelen 

dagkirurgi opp. Tallene gir likevel grunnlag for å forutsette en overføring fra inneliggende til 

døgnkirurgi slik framskrivingsmodellen gjør.  
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5.3.5 Utskrivningsklare pasienter 

Utskrivningsklare pasienter opptar døgnkapasitet i sykehus. Intensjonene med Samhandlings-

reformen var bl.a. at kommunene skal ta disse pasientene raskere tilbake. Utviklingen i årene etter 

reformen viser ingen tydelig effekt for Hammerfest sykehus. Potensialet for å overføre liggedøgn til 

kommunene skulle derfor være tilstede.  

Figur 5.5 Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter, opptaksområdet Vest-Finnmark 2012-2015 NPR-tall 

 

Fra Finnmarkssykehuset HF har vi fått oppgitt følgende tall: 

Figur 5.6 Liggedøgn utskrivningsklare i Hammerfest sykehus 2012-2015, rapportert fra FINN HF 

Liggedøgn utskrivningsklare pasienter Hammerfest 

år 2012 2013 2014 2015 

antall døgn 806 1148 1689 1578 

 

Tallene er noe forskjellige, men tendensen er den samme. Med utgangspunkt i tallene for 2015 

tilsvarer det 4-5 senger belagt med utskrivningsklare pasienter hver dag hele året, avhengig om man 

regner med foretakets egne tall, eller NPR-tallene. 

  



SYKEHUSBYGG 

Idéfaserapport  

Nye Hammerfest sykehus                          Side 23 av 46 

 
 

 

6 Utvikling av helsetjenestene mot 2030 
Det er en forventet økning i antall innbyggere i Finnmark på 7-8000 fram til 2030. Som ellers i landet 

øker den eldre delen av befolkningen mest. Generelt øker befolkningens etterspørsel etter 

spesialisthelsetjenester. Det vil være et kontinuerlig omstillingsbehov i helsetjenesten for kunne 

dekke både det økte behovet og den økte etterspørselen. En framtidig knapphet på tilgang på 

helsepersonell gjør også at det er helt nødvendig med omstilling i måten man leverer 

spesialisthelsetjeneste på. Slike omstillingsfaktorer er med i framskrivingsmodellen. 

6.1 Befolkningsutvikling i Finnmark 
Strategisk utviklingsplan er basert på SSBs befolkningsframskriving fra 2012. Ny framskriving er gjort 
med utgangspunkt i 2014. Befolkningsutviklingen i Finnmark med fokus på Vest-Finnmark, som 
representerer de 10 kommunene som Hammerfest sykehus har i sitt opptaksområde, er fremstilt 
her.  

Befolkningsutvikling viser at antall innbyggere vil øke mot år 2030 og 2040. 

Figur 6.1 Befolkningsframskriving 2015-2040 Finnmark og Vest-Finnmark 

 

Det er en økning med 7% mot 2030, og en ytterligere økning til 10% mot 2040. Usikkerheten i tall-
materialet øker jo lenger frem i tid beregningene gjøres. 2040 tallene er tatt med i tabellene, men 
framskrivingshorisonten i denne rapporten når det gjelder aktivitetsutvikling er 2030. 

Befolkningsutviklingen vist i Strategisk utviklingsplan, viste en nedgang i antall innbyggere i Finnmark 
mot 2030 (-5,6%) og mot 2040 (-12,9%).  

Nedenfor viser vi de samme beregningene fordelt på alder, i Finnmark og i Vest-Finnmark. Det er 
beskrevet i en rekke utredninger om helsetjenesteutfordringene i Norge at den eldste delen av 
befolkningen øker mest. og den yngste delen av befolkningen blir redusert. Dette innebærer økte 
utfordringer på spesialisthelsetjenesten samtidig som tilgangen på ny arbeidskraft ikke øker. 
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Tabell 6.1 Befolkningsutvikling i Finnmark og Vest-Finnmark 2015-20140, fordeling på aldersgrupper 

 

 

6.2 Sykdomsutvikling 
En aldrende befolkning medfører flere med kroniske sykdommer og sammensatte diagnoser. 
Kreftsykdommer øker generelt og det er flere som lever lenger med sin kreftsykdom. Det ligger en 
justering i framskrivingsmodellen på hoveddiagnosegruppenivå som tar hensyn til slik faktorer utover 
den rene demografiske framskrivingen.  

6.3 Spesialisthelsetjenesten og teknologisk utvikling 
Den teknologiske utviklingen både for medisinsk teknisk utstyr og for sensor- og 
kommunikasjonsteknologi vil påvirke hvordan utredning, behandling og oppfølging av pasienter vil 
skje i framtida. Nøyaktig hva som vil skje når, og hvordan det slår inn, er ikke mulig å forutse 
nøyaktig.  

Sykehusbygg har utarbeidet et teknologinotat der det kort oppsummeres slik: 

 

I framskrivingen er dette tatt hensyn til i form av overføring fra døgn til dag behandling og poliklinikk, 
fra sykehus til kommunehelsetjeneste og som intern effektivisering. 

6.4 Samhandling og samarbeid med andre aktører 
Forholdet til andre deler av spesialisthelsetjenesten, avtalespesialister, til kommunene og til lokale 

aktører i Hammerfest vil kunne påvirke både størrelse og utforming av Nye Hammerfest sykehus.  

År 0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Sum

2015 16 145 32 838 16 269 7 660 2 453 423 75 788

2020 15 694 33 033 17 002 9 170 2 650 468 78 017 3 %

2025 15 832 32 246 17 865 10 071 3 117 517 79 648 5 %

2030 15 906 32 567 17 666 10 196 4 215 590 81 140 7 %

2040 15 918 32 790 16 618 11 822 5 036 1 123 83 307 10 %

År 0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Sum

2015 10536 20730 10069 4520 1468 243 47566

2020 10275 20740 10572 5576 1548 281 48992 3 %

2025 10328 20388 11112 6198 1845 318 50189 6 %

2030 10352 20728 10930 6335 2563 342 51250 7,7 %

2040 10379 20958 10277 7397 3110 688 52809 11,0 %

%-vis endringer 

2015-2040

%-vis endringer 

2015-2040

Befolkning i Finnmark mot 2040

Befolkning i Vest-Finnmark mot 2040
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6.4.1 Oppgavefordeling mellom Finnmarkssykehuset og andre helseforetak. 

UNN Tromsø har regionsykehusansvar for hele Helse Nord, og mottar pasienter fra 

Finnmarkssykehuset som krever avansert behandling. Dette gjelder bl.a. større traumer og 

hodeskader. St. Olavs Hospital i Trondheim har områdeansvar for spinalskader både for Helse Nord 

og Helse Midt-Norge. Innenfor kreftkirurgi er noen type inngrep funksjonsfordelt til Tromsø. 

Finnmarkssykehuset har ikke strålebehandling. Det ikke lagt til grunn endret funksjonsfordeling 

mellom UNN Tromsø og Finnmarkssykehuset i framskrivingsperioden. 

Det er et organisert samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og UNN Tromsø for å sikre tilgang til 

spesialister.  

6.4.2 Samhandlingsreformen – samarbeid med kommunehelsetjenesten 

Finnmarkssykehuset er representert i 17 av 19 Finnmarkskommune, med hovedaktivitet i Kirkenes, 

Karasjok, Alta og Hammerfest3. Det er 16 sykestuer med til sammen 33 sykestueplasser. Antall 

plasser ble redusert fra 40 etter innføring av kommunale KAD-senger. Det er ambulansestasjoner i 

17kommuner. Finnmarkssykehuset driver en betydelig desentral virksomhet både gjennom 

tilstedeværelse og bruk av kommunikasjonsteknologi. Det er med dette etablert godt samarbeid med 

kommunehelsetjenesten. 

Det er lagt inn i framskrivingsmodellen omstilling fra spesialisthelsetjeneste til 

kommunehelsetjeneste for sykehusopphold (kommunale KAD-plasser), liggedøgn (både uttak av 

utskrivningsklare og at kommunene kan ta pasienter hjem til etterbehandling/rehabilitering) og 

poliklinikk. (En del av kontrollene og oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer via video, 

wearings mm) 

6.4.3 Private helseaktører, avtalespesialister og andre 

Som vist i tabell 5.1 og 5.2 er det relativt store variasjoner bruken av private sykehus og private 

avtalespesialister. Andelen av dagopphold ved privatsykehus er noe høyere for bostedsområde Vest-

Finnmark enn i Helse Nord for øvrig.  79 prosent av alle dagkirurgiske opphold ved private sykehus 

for pasienter fra Vest-Finnmark ble utført ved Aleris Helse AS Tromsø. Utbygging av kapasitet for 

dagkirurgi (både Alta og Nye Hammerfest sykehus) og økt tilgang på spesialister gir et potensiale for å 

hente hjem en andel av denne pasientgruppen. 

Andelen av polikliniske kontakter utført hos avtale spesialist er noe lavere i Vest-Finnmark enn i Helse 

Nord samlet. Men andelen er noe høyere enn i resten av Finnmark. Tre avtalespesialister har utfør 58 

prosent av alle kontakter hos avtalespesialist for pasienter fra Vest-Finnmark.  

6.4.4 Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere 

Hammerfest kommune har meldt sin interesse av å bygge døgnplasser i tilknytning til Nye 

Hammerfest sykehus med et arealbehov på ca. 5000 m2 brutto. Campus Hammerfest har meldt et 

ønske om å etablere nye arealer i samme størrelsesorden i tilknytning til Nye Hammerfest sykehus 

under forutsetning av at sykehuset ikke blir liggende for langt fra Campus. En etablering av areal for 

                                                           
3 Strategisk utviklingsplan 2015-2030 
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undervisning nær sykehuset vil kunne gi mulighet for sambruk at noen type arealer. 

Ingen av disse arealbehovene er med i kapasitetsberegningen. Et eventuelt uttrekk for sambruk av 

arealer må gjennomføres i Konseptfasen dersom samlokalisering blir besluttet. Tomteutredningen vil 

synliggjøre om det er plass til slike utvidelser på de aktuelle tomtene. 

 

6.5 Omstilling og effekter 

6.5.1 Effekt på behov døgnplasser 

Uten omstillingseffekter ville sengebehovet i Klinikk Hammerfest sykehus blitt i størrelsesorden 120-

125 senger, avhengig av fordeling mellom observasjonssenger, normalsenger og hotellsenger. 

Omstillingseffekten er sammensatt av flere komponenter: overføring fra døgn til dagbehandling eller 

poliklinikk, overføring til kommunehelsetjenesten og intern effektivisering. I tillegg er det synliggjort 

en overføring fra normalsenger til observasjonssenger og pasienthotell. 

Effekten av omstilling til kommunehelsetjenesten for liggedøgn i 2030 utgjør 10 senger, hvorav 

halvparten er senger som i 2015 var belagt med utskrivningsklare pasienter. Fordelt på 11 kommuner 

representerer dette ikke et stort antall pasienter som kommunene må planlegge for.  

Effekten av overføring til dagkirurgi i framskrivingen utgjør ca. 300 inngrep. Hvis vi antar at disse 

pasientene i gjennomsnitt i 2014 lå 1,5 døgn i sykehuset, er reduksjonen på grunn av økt overføring 

til dagkirurgi 1-2 senger. Øker andelen dagkirurgi opp mot 60 prosent, vil det kunne gi ytterligere 

reduksjon i behov for sengekapasitet. 

6.5.2 Effekt av endrede åpningstider 

Endring av dimensjoneringsfaktorene vil for Nye Hammerfest sykehus slå ut først og fremst på 

operasjonsstuer og antall poliklinikkrom. Behovet for døgnplasser er beregnet med «basis» 

utnyttelsesgrad. «Høy» utnyttelsesgrad gir et beregnet behov på 2 operasjonsstuer, mens det i denne 

rapporten ligger et framskrevet behov på 5 stuer, som igjen er justert. 

Erfaring fra sykehusplanlegging viser at det er lettere å utnytte arealene mer effektivt på store 

sykehus som har flere spesialister. Der kan det enklere planlegges med full poliklinikkdag på legene, 

og de er mindre sårbare for tilfeldige variasjoner i form av vakanser og sykefravær både i poliklinikk 

og på operasjonsstuene. 

Poliklinikk og dagbehandling/utredning er det området som fortsatt øker mest, og det er areal det 

ikke er fornuftig å planlegge for knapt. Den utnyttelsesgraden som ligger til grunn for beregningen av 

Nye Hammerfest sykehus gir rom for aktivitetsøkning også utover 2030 ved at åpningstidene kan 

økes dersom det blir behov for det. 

6.5.3 Effekt av nytt bygg 

Erfaringsmessig er det mye «plunder og heft» knyttet til sykehusdrift i lokaler fra 1950-tallet og 

utover, slik situasjonen er ved eksisterende bygg i Hammerfest. Med god planlegging av et nybygg vil 

driftsforutsetningene blir grunnleggende annerledes. God organisering av poliklinisk virksomhet og 

diagnostiske utredninger (bilde, lab) med samtidig bruk av hotellplasser (syke- og/eller pasienthotell) 
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vil gi mulighet for ytterligere omstilling fra døgn til dag.  

For utvikling av dagkirurgi vil god logistikk for mottak av pasienter og bedret kapasitet for oppvåkning 

kunne øke kapasiteten. 

6.5.4 Effekt av teknologisk utvikling og andre behandlingsmetoder 

Det er lagt inn en generell effektiviseringseffekt i framskrivingen som har i seg en forventning om at 

utviklingen på dette områder fortsetter. Det er ikke mulig å forutse hva som endres på hvilke 

tidspunkt og hvilke konsekvenser dette vil ha. Omstillingen fra døgn til dagbehandling og poliklinikk 

og overføring til kommunehelsetjenesten påvirkes også av den teknologiske utviklingen. Det er mulig 

å se for seg at en del av den aktiviteten som i dag skjer ved at pasienten møter i en poliklinikk i 

framtida vil foregå på nett med samtale og overføring av resultater fra f.eks. «wearings». Det vil ikke 

påvirke kapasitetsbehov for tilgang på spesialist, men vil gi mindre press på oppmøte og ventearealer 

og kanskje en annen arbeidsplass enn et vanlig poliklinisk undersøkelsesrom for spesialisten. Dette er 

drøftinger som må tas med videre i utformingen av et nytt bygg. 

7 Framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov 

7.1 Kapasitetsberegning og utnyttelsesgrader 
Utnyttelsesgrader som en planleggingsforutsetning uttrykker en ambisjon om hvor effektivt et 

nybygg skal brukes. Det er i praksis lite kunnskap om hvordan en i dag utnytter viktige rom og 

utstyrsenheter. Kartlegginger som er utført indikerer at utnyttelsesgrader på f.eks. poliklinikkrom og 

operasjonsstuer er varierende. Et eksempel på sammenligning av planlagt utnyttelse av 

operasjonsstuer er vist i neste tabell. 

Tabell 7.1. Sammenligning av planlagt aktivitet på operasjonsstuer i utbyggingsprosjekter4 

 

Tabellen viser en sammenligning av planlagte operasjonskapasiteter i nye prosjekter nasjonalt. Det er 

                                                           
4 Tabell utarbeidet av Sykehusbygg, framskrevet operasjonstall for Klinikk Hammerfest (HMF+Alta) er korrigert med 

øyeoperasjoner 

Prosjekt

Antall 

operasjoner 

2030

Antall 

operasjons-

stuer

Antall 

operasjoner 

pr. opr stue Kommentarer

Stavanger (Sykehusbygg framskriving, 10 timer) 34621 29 1194 Konseptfase

Nytt østfoldsykehus (Kalnes) 10130 9 1126 Moss kommer i tillegg

Ahus 20851 20 1043 HFP rev 4.0. Framskrevet til 2015

Vestre Viken HF, Drammen 23709 25 948 Konseptfase

Sørlandet Sykehus HF 30165 32 943 Utviklingsplan

Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal, SNR 10059 11 914 Konseptfase

Stavanger (Sykehusbygg framskriving 8 timer) 34621 41 844 Konseptfase

Sykehuset Telemark 13855 17 815 Utviklingsplan

Helgelandssykehuset HF 6450 8 806 Idefase. Foreløpige tall. Samlet virksomhet. Akutt/sectio kommer i tillegg

UNN Tromsø, Ny A-fløy (dagkirurgi) 18492 23 804 3 skiftestuer/spesialrom i tillegg. 8 av operasjonsstuene i ny A-fløy

St.Olavs hospital, byggefase 2 16067 20 803 Rev HFP, framskrevet til 2020. Aktivitet kun byggefase 2 senter

Stavanger (Konseptfase) 34901 45 776 Konseptfase

Nordlandssykehuset, Bodø 8131 14 581 Konseptfase

Nordlandssykehuset, Vesterålen 1667 3 556 Konseptfase

Førde sentralsjukehus 3917 8 490 En skiftestue i tillegg. Aktivitetstall fra Møllerplanen. Ombyggingsprosjekt

Innlandet HF 19666 41 480 Idefase. Framskrevet til 2040. Dagens lokaliseringer

Hammerfest+Alta 3093 7 442 Idefase. En skiftestue i tillegg. Aktivitet øyeopr kommer i tillegg

Sammenligning forventet produktivitet operasjon i utbyggingsprosjekter
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betydelig variasjon mellom prosjektene til forventet utnyttelse av kapasiteten. Generelt er erfaringen 

at det er lettere å utnytte romkapasitet på større sykehus som har høyere antall spesialister og 

dermed er mindre sårbare for tilfeldig variasjoner i bemanningen. Finnmarkssykehuset har lagt til 

grunn et lavt ambisjonsnivå sammenlignet med en del av de andre prosjektene, med 6 timers 

åpningstid for operasjonsstuer og drift ved dagkirurgiske stuer 200 dager i året. 

7.1.1 Utnyttelsesgrader 

Kapasitetsbærende rom er betegnelsen på de rommene i sykehus som beregnes ut fra framskrevet 

aktivitet – der hovedtyngden av pasientundersøkelse og behandling foregår.  

Gjennomgang av andre prosjekter 5viser at eier har valgt ulike krav til kapasitetsutnytting. 

Sykehusbygg operer i våre sammenligninger ofte med begrepene «basis» og «høy» utnyttelsesgrad, 

og synliggjør hvordan dette slår ut i kapasitetsberegningene. Det er opp til eier å beslutte hvilke 

utnyttelsesgrader som legges til grunn i de enkelte prosjekter. 

Tabellen nedenfor viser de dimensjonerende faktorene (som i SU) som er benyttet for 

kapasitetsberegning i dimensjoneringsrapporten. I tillegg er verdiene for henholdsvis «basis» og 

«høy» lagt inn i parentes. 

Tabell 7.2 Dimensjonerende faktorer for kapasitetsbærende rom for Nye Hammerfest sykehus 

Kapasitetsbærende rom Utnyttelses-

grad 

Drift 

dager/år 

Drift 

timer/da

g 

Minutter 

per 

konsultasjon

/ operasjon 

Normalseng, voksne 85 % 

(85/90)6 

365 24  

Normalseng, barn 70 % (70/85)    

Observasjon 80 % (75/80) 365 24  

Pasienthotell 75 % (75/75) 365 24  

Operasjonsstuer, døgn  230 

(230/240) 

6 (8/10) 90-150 

Operasjonsstuer, dagkirurgi  200 

(230/240) 

6 (8/10) 90 

Dialyse  313 5 (8/10) 300 

Kjemoterapi  230 

(230/240) 

6 (8/10) 240 

Endoskopier (700-DRG-ene) Eksklusive ØNH  230 

(230/240) 

6 (7/10) 45 

Endoskopier ØNH (DRG 701O)  230 

(230/240) 

6 (7/10) 30 

Småprosedyrer (800-DRG-ene ekskl. 

kjemoterapi 

 230 

(230/240) 

6 (7/10) 30 

Annen poliklinikk  230 

(230/240) 

6 (7/10) 45 

 

                                                           
5 SINTEF Rapport A26321 Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst RHF 
6 Tallene i parentes henvises til henholdsvis «basis» og «høy» utnyttelsesgrad. Tallene uten parentes er de som er benyttet i 

framskrivingen for Nye Hammerfest sykehus – som i Strategisk utviklingsplan  
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Tabell 7.3 Timer pr. inngrep, inklusiv «snutid» (rengjøring), for operasjonsstuer benyttet i framskriving av 
kapasitetsbehov 

Fagområde 
Timer pr. operasjon inkluderer snutid 

Timer pr. 
operasjon 
døgn 

timer pr. 
operasjon 
dag 

kirurgi, inkluderer ortopedi, mage-tarm, endo, hjerte/lunge 
mm 2,5 1,5 

urologi 2,0 1,5 

tann, kjeve 2,5 1,5 

gynekologi 1,8 1,5 

obstetrikk 2,2 1,5 

ØNH 2,5 1,5 

Øye 1,5 1,5 

 

Forutsatt behandlingstid for noen typer dagbehandling er: 

Tabell 7.4 Dimensjoneringsforutsetninger for beregning av kapasitet for dialyse, medisinsk dagbehandling og 
poliklinikk 

Undersøkelse/ behandling Tid pr. undersøkelse/ behandling 

Dialyse 5 timer 
Kjemoterapi/infusjonsbehandling 4 timer 
Polikliniske konsultasjoner (DRG 800) 0,75 timer (45min) 

 

7.2 Framskriving av aktivitet 
Det er gjort en samlet framskriving for hele Klinikk Hammerfest, fordelingene mellom de de to 
lokasjonene er foretatt etter den totale kapasitetsberegningen. Det er framskrevet aktivitet for 
hovedaktivitetene døgnopphold, liggedøgn, dagbehandling (hos NPR er det dagkirurgi og dialyse) og 
poliklinikk. Operasjoner er framskrevet med utgangspunkt i kirurgisk DRG, og for inneliggende 
pasienter er det lagt til 3% tillegg for pasienter har mer enn ett kirurgisk inngrep under oppholdet. 
Opphold i pasienthotellsenger inngår i døgnoppholdene som framskrives. Det samme gjelder 
pasienter som er innlagt i intensivsenger og i tung overvåkning. 

Det er gjort beregning av aktivitet fordelt på diagnosegrupper. Hele tabellen med framskriving og 

omstillingsfaktorer legges som vedlegg. 

7.2.1 Uttrekkskriterier 

Vår kategorisering ved uttrekk av data fra NPR er definert slik: 

 Døgnopphold: innleggelser hvor utdato > enn inndato 

 Dagopphold: opphold/kontakter gruppert til kirurgisk DRG (utført en eller flere prosedyrer 

som DRG-systemet definerer som kirurgiske) og dialyse. 

 Poliklinikk: Alle polikliniske kontakter med unntak av dialyse og opphold gruppert til kirurgisk 

DRG. I tillegg til alle innleggelser hvor er pasienten er registrert inn og ut samme dag, med 

unntak av dialyse og opphold gruppert til kirurgisk DRG. 
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For beregning av potensiale for å ta hjem pasienter som et resultat av «Finnmarksmodellen» har sett 

på noen pasientgrupper. Vi har her definert poliklinisk aktivitet som alle opphold/kontakter hvor det 

ikke er utført kirurgi (ikke gruppert til kirurgisk DRG) og pasienten skrives inn og ut samme dag. 

Aktivitet innenfor hvert fagfelt er definert slik: 

 Pediatri: Pasienter under 18 år 

 Nevrologi: Opphold gruppert til DRG-er i Hoveddiagnosegruppe (HDG) 1 «Sykdommer i 

nervesystemet», med unntak av opphold gruppert DRG «stråleterapi» og eventuelt andre 

opphold med hovedtilstandskode fra ICD10 kap. C «ondartede svulster». 

 Onkologi: Opphold med hovedtilstandskode fra ICD10 kap C «ondartede svulster». 

 Revmatologi: Opphold gruppert til DRG 908 C «Poliklinisk konsultasjon vedr inflammatorisk 

leddsykdom», 908D «Poliklinisk konsultasjon vedr systemiske bindevevssykdommer» og 

808H «Polikl. behandling av revmatologiske lidelser med infusjon av særskilte legemidler» 

For injeksjonsbehandling for øyesykdommer er følgende prosedyrekoder benyttet: CKD05 Injeksjon 

av medikament i corpus vitreum og CKD15 Injeksjon av substitutt i corpus vitreum 

7.2.2 Somatikk 

For beregningen somatikk er det tatt utgangspunkt i alle opphold og polikliniske kontakter rapportert 

til NPR fra Klinikk Hammerfest for 2014. Opphold for friske nyfødte er ekskludert, beregning av 

kapasitets knyttet til fødsler håndteres gjennom at oppholdet til den fødende telles. Aktiviteten 

inndeles i tre kategorier; døgnopphold, dagopphold og poliklinikk. Denne kategoriseringen av 

aktivitet benyttes i mange sammenhenger (f.eks. i ulike statistikker og sykehusenes i egne systemer), 

men med noe ulike definisjoner.  

Vi presenterer først aktiviteten fordelt i disse tre overordnede kategoriene. Deretter spesifiserer vi 

aktiviteten på underkategorier for beregning av kapasitetsbehov.  

I tabell 8.5 presenteres en oversikt over døgnopphold, liggedøgn, dagopphold og poliklinikk fra 2014 

og resultatet av framskriving til 2030. Vi viser resultatet både av en ren demografisk framskriving og 

resultatet etter at vi har tatt høyde for omstillingsfaktorene. Eventuell affekt av at pasienter fra 

opptaksområdet som nå behandles ved UNN i fremtiden vil bli behandlet ved Klinikk Hammerfest er 

ikke tatt høyde for i disse tallene.  
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Tabell 7.5 Dagens og framskrevet aktivitet for somatisk sektor Klinikk Hammerfest. Faktiske tall og prosentvise 
endringer 

 
Aktivitetsframskrivning Klinikk Hammerfest, somatikk, 2014-2030 

 
 Framskriving,  

scenario MMMM 
 

   

Aktivitet 
  

 2014 
Framskrevet 

demografisk, 2030 

Framskrevet 
demografisk og omstilt, 

2030 

Døgnopphold 6 438 8 747 7 783 

Liggedager 26 714 39 677 30 397 

Dagopphold 2 474 3 494 3 841 

Poliklinikk 36 477 45 090 49 411 

   

%-vise endringer 
2014- 2030, 
framskrevet 
demografisk 

%-vise endringer  
2014- 2030,  
framskrevet 
demografisk  

og omstilt 

Døgnopphold 

 

36 % 21 % 

Liggedager 49 % 14 % 

Dagopphold 41 % 55 % 

Poliklinikk 24 % 35 % 

 

Tabellen viser at effekten på aktivitet av en ren demografisk framskriving gir en økning i døgnopphold 

på 36 prosent fra 2014 til 2030, men tilsvarende økning i liggedøgn er 49 prosent. Når vi i tillegg tar 

hensyn til omstilling, reduseres veksten til henholdsvis 21 prosent i målt i antall opphold og 14 

prosent i antall liggedøgn.  

For dagopphold ser vi at den demografiske framskrivingen tilsier en vekst på 41 prosent, når vi tar 

hensyn til omstillingsfaktorene øker denne ytterligere til 55 prosent. Tilsvarende ser vi for poliklinikk 

hvor den demografiske framskrivingen isolert sett øker antall kontakter med 24 prosent, men etter at 

vi tar hensyn til omstillingsfaktorene finner en vekst på 35 prosent. 

For å beregne kapasitetsbehov må vi spesifisere kategoriene ovenfor ytterligere. I modellen fordeles 

liggedøgnene på henholdsvis normalsenger, observasjonssenger og pasienthotell (ref. faktorer angitt 

i vedlegg 2).  
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Tabell 7.6 Beregning av sengekapasitet, somatikk, 2030 Klinikk Hammerfest 

Type senger Utnyttelsesgrad Liggedøgn 2030 Antall 
senger 

Normalsenger, inklusiv intensiv og tung overvåking 85% 26 637 86 

Observasjonssenger 80% 1 438 5 

Pasienthotell (ekskl. sykehotellsenger) 75% 2 323 9 

Sum  30 397 100 

 

Basert på framskrevet aktivitet til 2030 er det beregnet et behov for 100 senger, hvorav 9 ved 

pasienthotell og 5 observasjonssenger. Til sammenligning ville beregnet kapasitetsbehov for 2014 gitt 

de samme forutsetningene også være 86 senger.  

Tallet 99 døgnplasser i Nye Hammerfest sykehus framkommer ved at framskrevet behov på 100 

senger for Klinikk Hammerfest reduseres med 6 senger pga. etablering av døgnplasser i Alta 

(14senger), så er det lagt til 5 hotellsenger i tillegg etter beslutning i styringsgruppa om at antall 

hotellsenger skal være som i dag.  

Tabell 7.7 Døgnplasser i Klinikk Hammerfest i 2014, beregnet behov 2014 og dimensjonert 2030 

 

Alle «senger» for oppvåkning, både for inneliggende kirurgi og dagkirurgi er holdt utenom dette 

sengetallet. De beregnes separat i forhold til operasjonsaktivitet/ antall operasjonsstuer. 

For beregning av operasjonsstuekapasitet har vi lagt antall opphold i kirurgisk DRG til grunn. Her 

skilles det mellom døgn- og dagkirurgi da dette ofte planlegges separat. I tabell 7.7 viser vi antall 

kirurgiske opphold gruppert til kirurgisk DRG i 2014 og fremskrevet til 2030, samt dagkirurgiandel. Vi 

ser at den modellberegnede veksten i kirurgi primært er drevet av demografisk utvikling, men den 

øker også noe som følge av forutsetningene om endring epidemiologi og medisinsk utvikling. En ren 

demografisk framskriving ville økt kirurgiske døgnopphold mer enn dagkirurgien, men 

omstillingsfaktorene lagt til grunn i framskrivingsmodellen medfører en vridning fra døgn til dag, slik 

at veksten innenfor dagkirurgi blir høyere enn veksten i kirurgiske døgnopphold. Resultatet gir en økt 

dagkirurgiandel, fra 43 til 48 prosent.  

Dagkirurgiske operasjoner på Øye vil gi en ytterligere økning i andel dagkirurgiske inngrep i 2030. De 

er ikke med i aktivitetstallene for 2014, og er dermed ikke med i denne framskrivingen. (se egen 

omtale i kap. 7.1.1) 

intensiv og 

tung over 

våkning

Normalsenger 

i HMF utenom 

intensiv/ TOV

beregnet 

pasienthotell

hotellsenger, 

tillegg etter 

styringsgruppe-

vedtak

Observasjons- 

senger

Døgnplasser i 

HMF

Døgnplasser i 

Alta

Døgnplasser 

totalt klinikk 

Hammerfest

dagens sykehus 7 85 14 106 0 106

beregnet 2014 7 79 14 100 0 100

dimensjonert 2030 11 69 9 5 5 99 14 113

Døgnplasser totalt Døgnplasser i tillegg til normalsenger
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Tabell 7.8 Opphold i kirurgisk DRG framskrevet til 2030 

  2014 
2030 

demografisk 

2030 
demografi + 

omstilling 

Endring 2014-
2030, 

demografi, % 

Endring 2014-
2030, demografi 

+ omstilling % 

dagkirurgi 950 1 063 1 301 12 % 37 % 

døgnkirurgi 1 262 1 620 1 415 28 % 12 % 

SUM kirurgi 2 212 2 683 2 717 21 % 23 % 

Dag. kir-andel 43 % 40 % 48 %     

 

Tabellen viser omfanget av overgang fra døgnkirurgi til dagkirurgi slik det ligger i 

framskrivingsmodellen. Det påvirker ikke antall operasjonsstuer totalt, men gir reduksjon i 

døgnopphold og liggedøgn. 

Hvis vi benytter resultatet ovenfor til å direkte anslå antall operasjoner vil antallet utførte inngrep 

kunne underestimeres. Dette fordi vi her har lagt til grunn antall opphold. Det hender at noen 

pasienter får utført mer enn et inngrep i løpet av et sykehusopphold. Når kapasiteten beregnes har vi 

derfor lagt til 3 prosent på antallet døgnopphold i kirurgisk DRG når vi estimerer antall operasjoner. 

Dagkirurgien benyttes som den er.  

Som i Strategisk utviklingsplan er det lagt til grunn at operasjonsstuene benyttes 230 dager per år for 

døgn- og 200 dager per år for dagkirurgi. Det er videre lagt til grunn effektiv driftstid per dag på 6 

timer, samt tidsbruk per operasjon som i tabell 7.3. 

Gitt forutsetningene angitt ovenfor presenteres behov for operasjonsstuer i tabell 7.8. Tabellen viser 

også beregnet kapasitetsbehov basert på aktiviteten i 2014 etter de samme kriterier.  

Tabell 7.9 Kapasitetsberegning operasjonsstuer for Klinikk Hammerfest (inklusive Alta) 2014 og 2030 

  

Aktivitet 
2014 

Beregnet 
behov, ant. 
Operasjons-
stuer 2014 

Aktivitet 
2030 

Beregnet 
Ant. 

Operasjons- 
stuer 2030 

Ant. 
operasjons-

stuer avrundet 
oppover 2030 

Kirurgi døgn 1 300 2,2 1 458 2,5 3,0 

Dagkirurgi 950 1,2 1 301 1,6 2,0 

Sum kirurgi 2 250 3,4 2 759 4,2 5,0 

Øye dagkirurgi 255    1 

Operasjonsstue 
beredskap, øhj./sectio     1 

Totalt antall 
operasjonsstuer klinikk 
Hammerfest     7 

Operasjonsstuer Alta 
nærsykehus     1 

Operasjonsstuer 
Hammerfest sykehus     

6  
+ 1 skiftestue 
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Antall operasjonsstuer som beregnes i framskrivingsmodellen er basert på aktivitet i 2014, 

framskrevet etter de vanlige betingelsene. Hammerfest har tilsatt øyelege i 2016. Den aktiviteten 

ligger ikke inne i tallene for 2014, og det legges til en ekstra operasjonsstue for øyekirurgi. Det legges 

også til en beredskapsstue for keisersnitt og øyeblikkelig hjelp. Det gir et totalt tall på 7 

operasjonsstuer for Klinikk Hammerfest, med fordeling 6 i Hammerfest og 1 i Alta. I tillegg kommer 

en skiftestue i Hammerfest som løses innenfor areal til operasjon. 

For beregning av øvrig behov for rom og behandlingsplasser må dag- og poliklinikkaktiviteten 

kategoriseres ytterligere. For å fordele aktiviteten i kategorier tar vi utgangspunkt i DRG-systemet. 

Dagoppholdene består som nevnt innledningsvis av dagkirurgi og dialyse. Dagkirurgiaktiviteten 

benyttes til å bestemme operasjonskapasitet, mens dialyseaktiviteten benyttes til å bestemme antall 

dialyseplasser i fremtida.  

For å spesifisere poliklinikkaktiviteten har vi benyttet DRG-systemet. Vi har skilt ut kjemoterapi og 

infusjonsbehandling som egne grupper fordi de har behov for andre arealer enn vanlige 

poliklinikkrom.  Poliklinikk-aktiviteten for øvrig er fordelt etter de tre hovedgruppene av poliklinikk-

DRG-er (7-, 8- og 900-DRG-er). Årsaken til at det er ønskelig å spesifisere dette er at det er ulik 

tidsbruk for de forskjellige prosedyrene, ref. tabell 7.4.   

Tabell 7.10 Kapasitetsberegning Nye Hammerfest medisinsk dagbehandling og poliklinikk 

Medisinsk dagbehandling og poliklinikk Aktivitet 
2030 

beregnet 
rom/plass 

rom/ plass 
avrundet 

Dialyse, dagplass 2 539 8,11 9,0 

Kjemoterapi, dagplass 1 125 3,26 4,0 

Infusjon, dagplass 801 2,32 3,0 

Poliklinikk 47 484 25,81 26,0 
 

Den framskrivingen av aktivitet som lar seg lese ut av NPR-tall, gir ikke en fullstendig beskrivelse av 

behovet for spesialrom i poliklinikk. Beregninga fanger heller ikke opp undersøkelser av inneliggende 

pasienter som blir utført i spesialrom i poliklinikk. Konseptfasen må ha en nøyere gjennomgang av 

behovet for spesialrom. I arealtabellen er det lagt inn 9 spesialrom 
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7.2.3 Psykisk helsevern og rus 

Følgende enheter er tatt med i framskrivningen med basisår 2014: 

Tabell 7.11 Enheter for psykiske Helsevern og rusbehandling i Vest-Finnmark 

 

Det har vært følgende krav til data som ble brukt i framskrivningen: 

 NPR data for basis år 2014 og framskrivnings år 2030 

 Framskrivning er gjort for Hammerfest og Alta separert, uavhengig av pasientens bosted 

 Data for framskrivninger gjort tidligere er hentet fra utviklingsplan 

 Framskrivning baseres på diagnosegrupper  

 Framskriving er gjort for psykiatri 

 Framskrivning er gjort for voksenpsykiatri (VOP) og tverrfaglig rusbehandling (TSB) samlet 

 Framskrivning er gjort for barn og ungdomspsykiatri (BUP) adskilt fra VOP og TSB. 

For beregninger av kapasitetsbehov her det vært brukt samme utnyttelsesgrader som også er 
benyttet i Strategisk utviklingsplan: 

 Poliklinikk: 230 dager og 6 timer for poliklinikk, 90 minutter pr konsultasjon 

Tabell 7.11 Kapasitetsberegning 2030 psykisk helsevern og rusbehandling 

 

Beregning av kapasitetsbehov med denne metoden forutsetter at det planlegges med et samlet 
poliklinisk areal der konsultasjons-/samtalerommene benyttes til polikliniske samtaler i den angitte 
åpningstiden. Velges det en annen måte å organisere aktiviteten på, må behandlingsrom beregnes ut 
fra antall behandlere. I arealtabellen er disse rommene lagt inn med arealstandard for poliklinikk, 
som gir areal til støtterom. I tillegg er det lagt inn kontorarbeidsplasser til behandlere ut fra en 
antagelse om at disse kontorarbeidsplassene ikke ligger i «kontorpotten» fra Strategisk 
utviklingsplan. 

Enheter (navn etter NPR) Lokasjon Merknader

BUP Poliklinikk AL Alta

BUP Poliklinikk HM Hammerfest

Døgnavdelingen, Post Alta og Post Jansnes AL Alta framskrives kun døgnopphold og ligggedager

Voksenpsykiatrisk poliklinikk AL Alta

VPP HM Hammerfest

Tjenesteområde Vest Finnmark Hammerfest Alta

VOP og TSB, døgnplasser 12 12

BUP, døgnplasser

VOP og TSB, poliklinikk rom og dagplasser 13 5 8

BUP, poliklinikkrom og dagplasser 9 3 6

Sum døgnplasser 12 12

Sum poliklinikk og dagplasser 22 8 14

Beregnet kapasitetsbehov mot 2030, psykiatrisk helsevern Vest- Finnmark, basis år 

2014, ut.gr. etter Utviklingsplan
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Fagmiljøet fra psykisk helsevern har i medvirkningsprosessen kommet med råd om å fortsette dagens 
praksis der konsultasjonsrom og arbeidsplasser for de ansatte både leger, psykologer, sykepleiere, 
vernepleier osv. har kombinert romløsning med behandlerkontor. De ønsker å kombinere areal for 
arbeidsplass og behandling slik at areal beregnes med behandlerkontor per ressurs og ikke basert på 
standardisert metode for arealberegning basert på aktivitet. Det er vist til at dette er modellen som 
er benyttet i forbindelse med arealberegning for nye Kirkenes sykehus.  
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7.3 Oppsummering av kapasitetsbehov 
Oppsummeringen av kapasitetsbærende rom, der noen er beregnet på nytt og noen er hentet fra 

Strategisk utviklingsplan. 

Tabell 7.12 Oppsummering kapasitetsbehov 2030 

 
Nye Hammerfest sykehus 

Oppsummert kapasitetsbehov, somatikk 

Typer areal  Idefase  

  
Beregnet 

kapasitetsbehov 

Justert 
kapasitetsbehov 

i arealtabell 

Kommentarer 

Observasjonspost 5 5  

sengeområde voksne 64 64  

sengeområde barn 5 5  

pasienthotell 

9 14 

Styringsgruppen har besluttet at det 
skal være 14 hotellsenger i 
Hammerfest,( +5 utover beregnet 
behov for hotellsenger) 

intensiv 4 4  

tung overvåkning 7 7  

Sum senger, inkl. intensiv og tung 
overvåkning 

94 99 

Beregnet kapasitetsbehov for Klinikk 
Hammerfest er 100 senger, Nye 
Hammerfest sykehus reduseres med 6 
pga. etablering av 14 senger i Alta 
(summen 99 framkommer slik: 100-
6+5, se kommentarer for 
pasienthotell) 

poliklinikk 

26 24 

Beregnet behov reduseres med 4 rom 
pga. etablering i Alta, i tillegg kommer 
to rom for undervisning/forskning 
«Finnmarksmodellen» 

spesialrom somatikk 13 13  

Sum poliklinikk rom 39 37  

Sum dagplasser; dialyse, 
kjemoterapi og infusjon (medisinsk 
dagbehandling) 16 12 

Redusert pga. etablering av 10 plasser i 
Alta 

operasjonsstuer, inneliggende 3 4 
Beregnet 3, lagt til ei stue for øhj. 
/sectio 

Operasjonsstuer, dag – skiftestue 
kommer i tillegg 

2 2 

Beregnet 2, lagt til ei stue for 
øyekirurgi 
Redusert med ei dagkirurgisk stue som 
ligger i Alta 

Sum operasjonsstuer 7 6  

Oppvåkning + dagkir. dagplasser 17 17  

fødestuer 3 3  

bildediagnostikk 9 9  
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Tabell 7.13 Oppsummering av de viktigste forskjellene i kapasitetsberegning mellom Dimensjoneringsrapporten 
og SU 

Nye Hammerfest sykehus 
Dimensjonerings-

rapporten 
Strategisk 

utviklingsplan 

Observasjonspost 5 8 

Sengeområder, voksne 64 82 

Sengeområder barn (har også en av 
sengene i obs.posten + en hotellseng) 5 8 

hotell senger, beregnet 
pasienthotellsenger 9, styringsgruppen 
har besluttet 14 14 0 

Intensiv og tungovervåkning 11 11 

sum senger 99 109 

Poliklinikker somatikk beregnet 26, 
fratrekk for 4 til Alta, +2 for studenter 24 29 

Dagområde dialyse, kjemoterapi, 
infusjon 12 22 

Operasjonsstuer dag + inneliggende; 
skiftestue kommer i tillegg 6 7 
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Oppsummeringstabellen under viser at arealet beregnet til psykisk helsevern og rus blir omtrent det 
samme uavhengig av måten det beregnes på. Hvordan det løses avgjøres i Konseptfasen. 

Tabell 7.14 Oppsummering og sammenligning kapasiteter psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
Idefase og Strategisk utviklingsplan 

Nye Hammerfest sykehus – PHV og TSB 
Oppsummert kapasitetsbærende rom og areal 

  Idefase 
Strategisk 

utviklingsplan 

Typer areal  
Beregnet 

kapasitetsbehov areal 
Beregnet 

kapasitetsbehov 

VOP pol 5 150   

BUP pol 3 90   

kontorarbeidsplasser 29 334   

Areal psyk/rus totalt   574 572 

 

8 Scenarioer 
Framskriving av aktivitet er alltid forbundet med en viss usikkerhet. Utover de forutsetninger som er 

lagt i framskrivingen vist i kapittel 7, er det viktig å ta høyde for eventuelle andre endringer som kan 

komme. I dette kapittelet drøftes faktorer som kan øke eller redusere kapasitetsbehovet. I et 

utbyggingsprosjekt (i konseptfasen) skal dert vises til muligheter for å endre kapasitet gjennom 

generalitet, fleksibilitet og elastisitet. 

8.1 Økt aktivitet i poliklinikk på grunn av flere spesialister 
«Finnmarksmodellen» der det er lagt til rette for flere legespesialister, kan øke kapasitetsbehovet på 
noen definerte fagområder i Hammerfest. Konsekvensen er at man vil kunne «hente hjem» aktivitet 
både fra UNN og fra avtalespesialister/ private sykehus i Tromsø. Det vil også kunne øke aktiviteten 
ved Hammerfest sykehus fordi befolkningen i Vest-Finnmark i realiteten har hatt underdekning av 
spesialist-helsetjenester på noen fagområder. 

I medvirkningsprosessen er det vurdert hvilke effekter som kan være sannsynlige. Arbeidet ble 
oppsummert med at det ikke er mange pasienter å «hente hjem» innen døgn- og dagbehandling for 
Hammerfest sykehus. Potensialet er i første rekke økt poliklinikkbehandling og dagkirurgi. 

8.1.1 Pediatri, nevrologi, onkologi og revmatologi 

Finnmarksmodellen beskriver hvilke spesialiteter som planlegges forsterket i Hammerfest. Nedenfor 

vurderer vi konsekvensen av at en større andel av den polikliniske aktiviteten innenfor pediatri, 

nevrologi, onkologi og revmatologi blir utført ved sykehuset 

Neste tabell viser pasientflyten innenfor de definerte områdene i 2014. 
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Tabell 8.1 Behandlingssted for poliklinikk bostedstedsområde Vest-Finnmark 2014 

 Hammerfest Kirkenes UNN 

HF 

Andre 

HF i 

Nord 

HF i 

Midt-

Norge 

HF i 

Vest 

HF i 

Sør-Øst 

Total 

Pediatri 72 % 0 % 23 % 0 % 1 % 0 % 4 % 100 % 

Nevrologi 53 % 3 % 40 % 0 % 1 % 1 % 2 % 100 % 

Onkologi 49 % 0 % 45 % 0 % 0 % 0 % 5 % 100 % 

Revma 68 % 0 % 31 % 0 % 0 % 0 % 1 % 100 % 

SUM 62 % 1 % 32 % 0 % 0 % 0 % 3 % 100 % 

 

Vi ser at egendekningen innenfor de ulike områdene varierer fra 49% for onkologi til 72 % for 

pediatri. For å vurdere effekten av at en høyere andel av pasientene behandles ved Hammerfest, 

viser vi konsekvensen i antall polikliniske kontakter med henholdsvis 80 og 90% egendekning for 

hvert fagområde. Tabellen nedenfor viser antall polikliniske opphold innenfor hvert fagområde i 2014 

ved Hammerfest, og hvor mange opphold det ville vært hvis Hammerfest skulle hatt henholdsvis 80 

og 90 prosent egendekning.  

Tabell 8.2 Økning i aktivitet i Hammerfest ved å «ta hjem» hhv 80% og 90% av pasienter som i 2014 fikk sitt tilbud 
utenfor Vest-Finnmark 

 antall 
opphold ved 
Hammerfest 

80% 
egendekning 

90% 
egendekning 

økning ved 
80% 

egendekning 

Økning ved 
90 % 

egendekning 

Pediatri 4 261 4 734 5 326 473 1 065 

Nevrologi 1 523 2 310 2 598 787 1 075 

Onkologi 1 252 2 059 2 317 807 1 065 

Revmatologi 756 893 1 004 137 248 

SUM 7 792 9 996 11 246 2 204 3 454 

 

Basert på en forenklet framskriving av aktiviteten, antas aktivitetsvekst lik den samlede veksten 

innenfor poliklinikk, dvs. 35% (ref. tabell 7.5) vil en øking til 80% prosentdekning i 2030 utgjøre 2 985 

opphold og en økning til 90% dekning utgjøre 4 679 opphold. Gitt at en forutsetter 6 timer effektiv 

brukstid og åpningstid 230 dager i året for poliklinikkrom, og gjennomsnittlig behandlingstid på 45 

minutter, utgjør dette økt kapasitetsbehov på henholdsvis 1,1 og 1,7 rom. Etablering av tilbud som 

innebærer at en høyere andel av pasientene innenfor disse områdene kan behandles lokalt 

innebærer altså en økning på 1-2 poliklinikk rom.  

8.1.2 ØNH og Øye 

Tabellen nedenfor viser antall døgnopphold kirurgisk og medisinsk, antall dagkirurgi og poliklinikk per 

behandlingssted for befolkning i Hammerfestområdet for Øre-nese-hals tilstander 
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Tabell 8.3 Behandling for ØNH, alle oppholdstyper 2014 for pasienter i Vest-Finnmark    

 Klinikk 

Hammerfest 

Klinikk 

Kirkenes 

UNN HF Andre HF Private 

sykehus 

Total 

Kirurgisk 

døgn 

4 73 44 18 0 139 

Med døgn 123 4 38 15 0 180 

Dagkirurgi 52 75 62 7 192 388 

Poliklinikk 2792 102 744 178 193 4009 

 

Fast tilknyttet ØNH-spesialist i Hammerfest/Alta vil kunne påvirke dette mønsteret. Det er ikke lagt 

inn særskilt beregning for den aktiviteten. 

Tabellen nedenfor viser oversikt over alle opphold i Hoveddiagnosegruppe 2 «Øyesykdommer» for 

pasienter fra Vest-Finnmark i 2014 

Tabell 8.4 Pasienter i Vest-Finnmark behandlet for øyesykdommer (HDG 2) i 2014 

  Hammerfest Kirkenes UNN Andre HF Privat SUM 

døgnopphold kirurgi 0 0 56 6 0 62 

døgnopphold medisin 12 0 24 3 0 39 

dagkir 3 0 305 11 4 323 

polikl - injeksjon 0 0 524 9 0 533 

poliklinikk ekskl 
injeksjon  504 33 1685 76 0 2298 

 

Øyelege tilsatt i Hammerfest i 2016 har angitt følgende planlagte aktivitet:  

 Poliklinikk: planlagt aktivitet 684 konsultasjoner. Dvs. noe høyere enn registrert ved Klinikk 

Hammerfest i 2014 (504, kan ha vært noen utenfor bostedsområdet i tillegg) 

 Injeksjonsbehandling 456. Dvs. 87 prosent av alle registrert for pasienter fra Vest-Finnmark i 

2014. 

 Operasjon 255, Dvs. 57% av alle operasjoner registrert i 2014 for pasienter fra Vest-Finnmark 

Det er tatt høyde for at Hammerfest sykehus skal ha en operasjonsstue innrettet på øyeoperasjoner. 
Med det angitte antall operasjoner pr. år og 200 dager i året for dagkirurgiske inngrep utgjør det 1,3 
inngrep i stua pr. operasjonsdag i 2016 og 1,6 inngrep pr. dag i 203. Det ligger reservekapasitet i stua. 
 

8.2 Nærsykehuset i Alta 
Utbyggingen av «Nærsykehuset» i Alta med døgnplasser, større kapasitet for dagbehandling og 
poliklinikk, flere modaliteter for bildediagnostikk og etablering av en ny operasjonsstue vil kunne 
endre pasientstrømmene i Vest-Finnmark. Pasienter fra Alta og de nærmeste geografiske områdene 
vil kunne få sitt tilbud der i stedet for i Tromsø, på UNN, privat sykehus og hos private 
avtalespesialister. Noe av aktiviteten ved Hammerfest sykehus for samme befolking kan bli overført 
til Alta. 
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Utnyttelsesgraden ved Alta nærsykehus vil være relativt lav, og den samlede kapasiteten bør kunne 
sees under ett og utnyttes optimalt. 

 

8.3 Endringer i forutsetninger om kvalitative endringsfaktorer 
I framskrivingen er de kvalitative endringsfaktorene forbundet med noe usikkerhet.  

Omstillingsgrader; mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, omstilling fra døgn til dag samt 

generell effektivisering forutsetter god samhandling og en organisasjon som er i stand til å oppnå 

målsettingene.  

Utvikling av kommunale helsetjenester er en viktig forutsetning, og forutsetter god samhandling 

mellom sykehus og kommuner, samt kapasitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten. Dersom 

kun halvparten av beregnet ambisjonsnivå for omstilling oppnås vil det kunne bli behov for øke antall 

døgnplasser med inntil 5. 

8.4 Økt åpningstid – utnyttelse av kapasitet 
I tillegg til å tilrettelegge for fleksibel bruk av rom og funksjoner kan kapasiteten økes ved å øke 

åpningstider. En økning av åpningstid i poliklinikkene fra 6 til 7 timer vil gi kapasitet for vel 7300 flere 

polikliniske konsultasjoner. 

8.5 Bygningsmessige muligheter og begrensninger 
Nybygg med felles poliklinikker som kan benyttes på tvers av fagområder gir fleksible kapasiteter 

sammenlignet med eksisterende bygg der det er små poliklinikker spredt over flere etasjer og fløyer. 

Det samme gjelder for sengeområder. Aktivitetsframskrivingen forutsetter nybygg eller fullstendig 

ombygging og omflytting av eksisterende bygg. Et 0-alternativ vil gi større begrensninger for god 

kapasitetsutnyttelse. 

 

9 Arealberegning 
Arealberegning skjer med utgangspunkt i behovet for kapasitetsbærende rom slik de framkommer 

gjennom framskriving. Det er noen justeringer utover det, som framkommer i tabellen – tillegg for 

sykehotell etter beslutning i styringsgruppa, tillegg (+2) og fradrag (-4) i poliklinikkrom; tillegg for 

Finnmarksmodellen for forskning og undervisning, og fradrag for økt kapasitet i Alta.  

9.1.1 Arealstandarder 

Arealstandarder benyttes i tidlig fase av planleggingen til dimensjoneringen av et sykehus. 

Arealstandarder regnes pr. enhet og inneholder alle rom som er nødvendige for funksjonen. Areal til 

seng somatikk vil typisk inneholde pasientrommet, bad, oppholdssoner for pasienter, 

arbeidsstasjoner og nødvendige støtterom som lager, medisinrom, skyllerom mm. Trafikkareal og 

teknisk areal ligger ikke i arealstandarden, slikt areal inngår i bruttoarealet (brutto/netto-

beregningen tar høyde for dette). Tilsvarende inneholder arealstandard for operasjonsstuer og 

poliklinikker alt nødvendig støtteareal for disse områdene.  Sykehus som har få rom i en funksjon har 

behov for at det settes av noe større areal pr. rom enn der hvor det er mange rom. Denne 
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vurderingen er bl.a. lagt til grunn for beregning av areal til operasjonsstuer i Hammerfest.  

Tabell 9.1 Arealstandarder 

Finnmarkssykehuset HF  Arealstandarder Netto kvm Kommentarer 

Kliniske funksjoner     

Senger (somatikk) 30 NKS 

Senger (barn) 40   

Senger medisinsk overvåking 30   

Dagplass (somatikk)/behandler kontor (psyk) 15 NKS 

Poliklinikkrom, standard  30 inkl. andel i birom 

Spesialrom (somatikk) 30   

Spesialrom (psyk.) 30 inkl. andel i birom  

Hotellsenger 25   

Observasjonsseng 24   

Medisinske servicefunksjoner     

Intensivsenger 40 NKS 

Postoperativ 16   

Operasjon, inneliggende 120 NKS 

Operasjon, dag  120 NKS 

Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, intervensjon 90 inkl. andel i birom  

Billeddiagnostikk, UL 30 inkl. andel i birom  

Billeddiagnostikk, øvrige 70 inkl. andel i birom  

Fødestue 70   
Arbeidsplass, medisinsk biokjemi og 
transfusjonsmedisin/blodbank 15 NKS 
Arbeidsplass, patologi & medisinsk mikrobiologi 
arb. plass 15 ekskl. spesial laboratorier og birom 

Donortapning 10 NKS 

Ikke-medisinske servicefunksjoner – uendret, ikke beregnet på nytt  

Kontorarbeidsplass 11,5 NKS  

Kontorarbeidsplass til administrasjon 11,5 NKS  

Møterom 1,7 Pr. plass 

Garderobeskap 0.8 pr. skap 

Overnattingsrom (9 + bad 4) 13 inkl. toalett og bad samt andel i fellesrom 

Personalkantine og kafeteria 1,65 pr. plass 

Studenter 6 pr. plass 

Auditorium 1 pr. plass 

Professor 15 pr. ansatte 

Forsker 10 pr. ansatte 

Undervisning personale 0.3 pr. ansatte 

Forsker og teknisk støttepersonell 23   

 

9.1.1 Brutto/nettofaktor (B/N) 

Beregning av bruttoareal viser størrelsen på hele bygget som er under planlegging. I dette arealet 

inngår summen av alt areal som funksjonsområdene skal ha sammen med areal til tverrgående 

funksjonsareal og areal til tekniske rom. For å komme fram til bruttoareal benyttes en nøkkelfaktor 

for forholdet mellom netto funksjonsareal og bruttoareal. Seinere vil bruttoareal bli fastsatt gjennom 

prosjektering, og det vil variere for ulike typer areal i sykehuset. I Nye Hammerfest sykehus er 

nøkkelfaktoren b/n=2 lagt inn i arealberegningen. 
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Tabell 9.2. Arealberegning Nye Hammerfest sykehus 

Nye Hammerfest sykehus Ny framskriving 

Område antall 
Arealbehov 
m2 netto kommentar 

Akuttmottak   737 som SU 

Observasjonspost 5 120   

Poliklinikker somatikk beregnet 26, 
fratrekk for 4 til Alta, +2 for studenter 24 768   

Spesialrom somatikk 13 416   

Dagområde dialyse, kjemoterapi, infusjon 9 135   

Sengeområder, voksne 64 1920   

Sengeområder barn (har også en av 
sengene i obs.posten + en hotellseng) 5 200   

Pasienthotell senger, beregnet 9, 
styringsgruppen har besluttet 14 14 350   

Intensiv 4 160 antall som SU 

Intermediær/ tung overvåkning 7 210 antall som SU 

Operasjonsstuer dag + inneliggende 6 720   

Oppvåkning dag og inneliggende 17 272   

Fødestuer 3 210 antall som SU 

Fysio- og ergoterapi   230 som SU 

Pasientservice   347 som SU 

Psykisk helsevern TSB VOP, pol + dag 5 150  

Psykisk helsevern TSB BUP, pol + dag 3 90  

Psykisk helsevern kontorarbeidsplasser 29 334   

Bildediagnostikk 9 630 som SU 

Laboratorier   502 som SU 

Sterilsentral   145 som SU 

Medisinsk teknikk   180 som SU 

Ledelse og adm.   1371 som SU 

Kontorer og møterom   892 som SU 

Personalservice   632 som SU 

Ikke-medisinsk service   1737 som SU 

Undervisning og forskning   823 som SU 

Diverse kommunalt utleieareal   180  

sum nettoareal psykisk helse/TSB   574   

sum nettoareal somatikk, inklusive alt 
øvrig   14461   

 Bruttoareal (b/n faktor 2,0)   28921   

 

 

(Arealtabell fra Strategisk utviklingsplan til sammenligning på neste side, med et bruttoareal på totalt 30316m2)  
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Arealberegning for Hammerfest 2030 Antall 

enheter

Arealbehov 

kvm netto

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester

Akuttmottak 737

Observasjonspost 8 240

Legevakt 76

Ø-hjelpssenger - Legevakt 2 60

Delsum 1 113

Somatikk, poliklinikker/dagavdeling

Poliklinikker 29 870

Spesialrom 13 390

Dagområde 22 330

Dagkirurgi 3 330

Postoperativ, dagkirurgi 9 144

Kliniske støttefunksjoner

Delsum 2 064

Somatikk, døgnbehandling

Sengeområde voksne 82 2 530

Sengeområde barn 8 336

Infeksjonssenger 63

Hotellsenger

Intensiv 4 180

Intermædier 7 21

Operasjon, inneliggende 4 440

Postoperativ, inneliggende 8 128

Fødestuer 3 180

Fysio- og ergoterapi 230

Pasientservice 347

Delsum 4 455

Psykiatri

Dagområde 530

Møte- og støtterom 42

Delsum 572

Medisinsk service

Billeddiagnostikk 9 630

Laboratorier 502

Sterilsentral 145

Medisinsk teknikk 180

Delsum 1 457

Intern service og administrasjon

Ledelse og administrasjon 1 371

Kontorer og møterom 892

Personaleservice 632

Ikke-medisinsk service 1 737

Undervisning og forskning 823

Delsum 5 455

Privat service

Tannlege 100

Delsum 100

Nettoareal somatikk 14 643

Nettoareal psykiatri 572

Beregnet bruttoareal, somatikk (b/n faktor 2,0)
29 286

Beregnet bruttoareal, psykiatri (b/n faktor 1,8)
1 030

Hammerfest bruttoareal total
30 316
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