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Forprosjekt

Gjennomføringsfase

B4 Akershus universitetssykehus HF
Samling av sykehusbasert psykisk 

helsevern

Sykehuset Telemark HF
Utbygging somatikk Skien 

Vestre Viken HF
Nytt sykehus i Drammen

Oslo universitetssykehus HF
Nye Aker

Oslo universitetssykehus HF
Ny sikkerhetspsykiatri Ila

Oslo universitetssykehus HF
Nye Rikshospitalet

Sørlandet sykehus HF 
Nybygg psykisk helsevern

Oslo universitetssykehus HF
Proton- og klinikkbygg 

Radiumhospitalet

HSØ regionale byggeprosjekter

Oversikt regionale byggeprosjekter HSØ, 1. tertial 2022

Videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF

B2

Prosjektinnramming

Akershus universitetssykehus 
HF

Nytt kreft- og somatikkbygg

Sørlandet sykehus HF
Akuttbygg Kristiansand

Sunnaas sykehus HF
Byggetrinn 3

Sykehuset Østfold HF
Kreft- og somatikkbygg, Kalnes

Konseptfase





«Videre vurderes det foreløpig å forskyve oppstart 
av Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF til 2028, og Stråle- og 
somatikkbygget ved Kalnes tilpasses til en trinnvis utbygging med to 
år forlenget byggeperiode hvor strålekapasitet blir 
trinn 2.» 

Dvs:  Oppstart sengebygg 2026
Oppstart strålebygg 2028

Styremøte HSØ  22.juni 2022



Fra Dagens Medisin 23.06.2022







Resultatmål

Prosjektinnrammingsrapport, med følgende innhold: 
o faglig grunnlag for planlegging av den somatiske kapasiteten i Sykehuset Østfold 

HF frem mot 2040, for videreføring til konseptfasen 
o utredning av prosjektutløsende behov som resulterer i flere alternativer, med 

utvidet somatisk kapasitet og stråleterapi 
o beskrivelse av gjennomførbarheten i forhold til finansielle, samfunnsmessige, 

teknologiske og tekniske muligheter 
o anbefaling av økonomisk planleggingsramme for prosjektet 
o beregning av økonomisk bæreevne for prosjekt og helseforetak 
o oppdatert investeringsanalyse for prosjekt og helseforetak, innarbeidet i årlig 

prosess for økonomisk langtidsplan 
o oppdatert finansieringsplan 
o overordnet gevinstoversikt 
o forslag til vurderingskriterier for valg av alternativ 

Arbeidet i prosjektinnrammingsfasen skal resultere i følgende beslutningsunderlag: 



Resultatmål –Leveranse 

1. Forslag til mandat for konseptfasen 

2. Forslag til styringsdokument for konseptfasen som 
beskriver rammebetingelser og hvordan prosjektet er 
definert og avgrenset 

3. Miljøplan 







PROSJEKTINNRAMMING
Fag og medvirkning



Ulike arbeidsgrupper med bred sammensetning

• Kreftsenter og stråleterapi
• Somatikkbygg
• Intensiv og overvåkning
• Kompetanse
• Medisinske støttefunksjoner



Hovedaktiviteter siste periode Forslag til rapport ferdigstilt og gjennomgått med arbeidsgruppe med unntak av 
endelige framskrivingstall.

Hovedaktiviteter neste periode

Oppsummering fra arbeidsgruppens 
rapport

• Det forventes ingen radikale endringer i dagens pasientforløp, men betydelig vekst 
i antall kreftpasienter

• Det er behov for å:
o utvide poliklinikk for senskader
o etablere «pustesenter» for prehabilitering og rehabilitering av kreftpasienter

Endringer i risiko/behov for 
avklaringer

Arbeidsgruppe – Kreftsenter og stråleterapi



Arbeidsgruppe - Somatikkbygg

Hovedaktiviteter siste periode Forslag til rapport ferdigstilt og gjennomgått med arbeidsgruppe med unntak av 
endelige framskrivingstall.

Hovedaktiviteter neste periode

Oppsummering fra arbeidsgruppens 
rapport

• Det er behov for å:
o kompensere for utilstrekkelig antall arbeidsplasser på døgnområdene
o kompensere for utilstrekkelig lagerplass på døgnområdene
o planlegge for ventesoner med oppstillingsplass for seng i poliklinikkområder

Endringer i risiko/behov for 
avklaringer

Det er ønske om vurdere oppgavefordelingen  mellom Moss og Kalnes i forkant av 
konseptfasen.



Arbeidsgruppe – Intensiv og overvåkning

Hovedaktiviteter siste periode • Det er tatt høyde for framskriving av intensiv- og overvåkningskapasitet med inntil 
5 senger i eksisterende arealer.  Møterom omdisponeres til disse sengene.
o Det er behov for nye arealer til møterom.

Hovedaktiviteter neste periode

Oppsummering fra arbeidsgruppens 
rapport

Det er avholdt et møte og det vil ikke leveres rapport, men inngår som en del av 
rapporten for somatikkbygg.

Endringer i risiko/behov for 
avklaringer

Det avventes videre interregionalt og nasjonalt pågående arbeid med utredning av 
intensivkapasitet



Arbeidsgruppe - Kompetanse
Hovedaktiviteter siste periode Forslag til rapport ferdigstilt.

Hovedaktiviteter neste periode

Oppsummering fra arbeidsgruppens 
rapport

• Det bør vurderes å:
o opprette egne utdanningsstillinger for videreutdanning stråleterapi for

interne radiografer
o opprette egne utdanningsstillinger for utdanning av stråleterapeuter
o ansette medisinske fysikere og etablere erfaringsutveksling/praksis ved andre 

strålesentere

Framkommer i rapport fra Senter for laboratoriemedisin:
• Det er per dags dato behov for: Bioinformatiker – tolking av sekvenseringsdata

o Deretter: Medisinsk genetiker: for å kunne gi ut svar innen human genetikk
o Deretter: Klinisk molekylærbiolog: persontilpasset medisin

Endringer i risiko/behov for 
avklaringer

Avsette midler til utdanningsstillinger



Arbeidsgruppe – Medisinske støttefunksjoner

Hovedaktiviteter siste periode Forslag til rapport er sammenstilt fra enhetene bildediagnostikk, laboratoriemedisin 
og sykehusapoteket

Hovedaktiviteter neste periode

Oppsummering fra arbeidsgruppens 
rapport

• Det er behov for betydelig areal til senter for laboratoriemedisin, mye som følge 
av  trange forhold i dag

• Etablering av stråleterapi og generell framskrivning har stor betydning for 
bildediagnostikk og fører til behov for mange modaliteter

• Sykehusapoteket har behov for å utvide produksjonslokalene for kjemoterapi, som 
følge av stor vekst innenfor kreft

Endringer i risiko/behov for 
avklaringer



Framskriving

• Utgangspunktet for beregningene er aktivitet (avdelingsopphold) ved Sykehuset 
Østfold i 2019 framskrevet til 2040 og presentert i 5-års intervaller

• Framskrivingen har tatt utgangspunkt i 3 ulike scenarier

• I hvert av scenariene er forutsetningene om framtidig fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og innvandring presentert med to alternativer:

MMMM – Medium eller mellom (M) for alle faktorer
MMMH – Høy (H) for innvandring, medium for de øvrige faktorene.



Framskrivingsmodellen i 5 trinn
Nasjonal framskrivningsmodell



Problemstilling

Behov for korrigering av enkelte endringsfaktorer som 
ligger i modellen.

Dette utfra demografi og opptaksområde til Sykehuset 
østfold

HSØ: Bruke nasjonal framskrivningsmodell (Scenario 1)



Foreslåtte endringer i nasjonal modell

• Hotellsenger konverteres til normalsenger

• Døgnkapasitet beregnet for utskrivningsklare pasienter korrigeres ikke i 
framskrivingen på grunn av usikkerhet knyttet til endringsfaktorer ved omstilling til 
kommunehelsetjeneste.

• Beregnet åpningstid for poliklinikk endres fra middels utnyttelsesgrad (8 timer) til 
lav utnyttelsesgrad (6 timer).

• Sykdomsutviklingen innen ICD-10 kodegrupper for kreft økes fra 0,6% til 0,9%, 
etter innspill fra arbeidsgruppe for stråle og kreft.

• Statistikk fra SSB viser at sekundærbosetting for innvandrere i Østfold øker fra 
middels til høy. Dette videreføres i framskrivningen for SØ og vil føre til større vekst 
i befolkningsframskrivningen.



Avklaring fra HSØ

«Prosjektet kan gjerne opprettholde sine tre «scenarier» i 
prosjektinnrammingsrapporten, men ett av dem må holde seg 
strengt til gjeldende framskrivingsmodell for Helse Sør-Øst.

Hensikt: 
• Da får Sykehuset Østfold mulighet til å «fremme sin sak»
• Helse Sør-Øst vil kunne velge hvilket alternativ det innstilles 

på i sin styresak»



Avklaring fra Sykehusbygg

«Nå har HSØ sagt at middels utnyttelsesgrad (8 timer) skal 
legges til grunn i prosjekter. Dette er tilfelle i Innlandet, og dels 
Ahus.
I Nord er det oftest 6 timer (Hammerfest, Narvik, 
Helgelandssykehuset).» 



Scenario 1 ( «føring» fra HSØ)

Ingen korreksjon i nasjonal framskrivningsmodell

Medfører: Økning med 137 senger (derav 66 hotellsenger)
Økning med  48 poliklinikkrom



Korreksjoner i Scenario 2

• Økning i antall pasienter ondartede svulster  med 50%
( kreftregisteret)

• Utnyttelsesgrad på poliklinikk reduseres fra 8- 6 timer (ref
sykehusbygg)

• Hotellsenger konverteres til normalsenger ( erfaring, korte 
avstander)

• Økende befolkning pga innvandring (sekundærbosetting)

Dette medfører: Økning på 125 senger ( fra 2019 nivå)
Økning med 64 poliklinikkrom



Korreksjoner i Scenario 3

• Ikke forventet effekt ved samhandling og overføring av pasienter til 
kommunene

• Ikke forventet effekt av omstilling fra døgn til dag og poliklinikk

Dette medfører: Økning med 157 senger
Økning med 80 poliklinikkrom



3 ulike scenarier for framskriving

1. Scenario 1: Følger den nasjonale framskrivingsmodellen

2. Scenario 2: Følger den nasjonale framskrivingsmodellen med følgende korreksjon:
• Sykdomsutviklingen for ondartede svulster økes med 50%
• Utnyttelsesgrad for poliklinikk reduseres fra middels til lav (8 t til 6 t)
• Beregnet kapasitet til hotellsenger konverteres til normalsenger
• Befolkningsutvikling for innvandring økes fra middels til høy (sekundærbosetting)
• Korreksjon i oppetid (aktivtid) for dag- og døgnkirurgi.

3. Scenario 3: Som scenario 2, men med følgende korreksjoner
• Systematisk korreksjon av enkelte diagnosegrupper og omstillingsfaktorer etter 

faglig vurdering



Korreksjoner som ikke er inkludert i 
framskrivingen per aug. 2022

• Økt døgnkapasitet grunnet oppstart av stråleterapitilbud.

Foreløpige analyser: økning med 8 senger.

• Erstatningsareal grunnet konvertering av areal på sengeområdene til 
støttefunksjoner (læringsmål fra evalueringsrapporten for nytt 
østfoldsykehus).

Foreløpig vurdering: erstatningsareal for 10 senger.



Framskriving – øvrige medisinske kapasiteter 

• Kapasitet for operasjon dag og døgn inkl. støtterom

• Intensiv- og postoperativ kapasitet er justert

• Kapasitet for laboratoriemedisin – beregnet i samsvar med utvikling i antall 
rekvisisjoner og analyser. Nye funksjoner er ennå uavklart.

• Kapasitet for bildediagnostikk – beregnet i samsvar med aktivitetsutvikling 
innen modalitene CT, MR og Pet CT. Ingen økning innen i konvensjonell 
radiologi.



Framskriving - døgnkapasitet
SØ HF - 

MMMM

SØ HF - 

MMMH

SØ HF - 

MMMM

SØ HF - 

MMMH

SØ HF - 

MMMM

SØ HF - 

MMMH

År 2019

Sum senger beregnet 2019 461 461 461 461 461 461

Sum antall senger beregnet 2025 492 496 489 492 515 518

Normalsenger (85%) 471 474 484 487 508 511

Observasjonssenger (75%) 5 5 5 5 7 7

Pasienthotellsenger (75%) 16 17

Sum antall senger beregnet 2030 516 523 512 516 560 566

Normalsenger (85%) 477 482 503 507 549 555

Observasjonssenger (75%) 9 9 9 9 11 11

Pasienthotellsenger (75%) 30 32

Sum antall senger beregnet 2035 535 541 527 533 602 610

Normalsenger (85%) 476 481 515 520 587 594

Observasjonssenger (75%) 12 12 12 13 15 16

Pasienthotellsenger (75%) 47 48

Sum antall senger beregnet 2040 547 555 537 543 640 648

Normalsenger (85%) 467 473 521 527 619 627

Observasjonssenger (75%) 16 16 16 16 21 21

Pasienthotellsenger (75%) 64 66

Korrigert - kun medisinske pasienter 588 594

Korrigert - USK pasienter 19 19

Ny sengepost 03B02 18 18 18 18 18 18

Beregnet behov senger 529 537 519 525 551 557

Dagens kapasitet 400 400 400 400 400 400

Økning i antall senger 129 137 119 125 151 157

Type senger

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Medisinske pasienter utgjør 49%
av pasientgrunnlaget



Framskriving – dag og poliklinikk



Beregninger - areal

• Scenario 1:  17 675 m2

• Scenario 2:  17 900 m2

• Scenario 3:  19 996 m2

Endelig areal beregning for ikke-medisinske kapasiteter er ikke ferdig



Økonomisk beregning – 3 scenarier 

• Scenario 1: 1 830 mill. kroner

• Scenario 2: 1 850 mill. kroner (økning fra scenario 1: 20,1 mill. 
kroner)

• Scenario 3: 2 039 mill. kroner (økning fra scenario 2: 188,5 mill. 
kroner)

Forutsetning for beregningen: Demografisk utvikling MMMH og i januar 2022 priser

Endelig økonomisk beregning for ikke-medisinske kapasiteter er ikke ferdig



Bemanningsmodell

Framskriving av 

kapasiteter og 

aktivitet

Vekstrate pr 

kapasitet

Bemanning pr kapasitet 

pr 5. år (unøyaktig)

Totalbemanning og 

endring pr 5. år

Bemanning 

budsjett 2019

Bemanning fordelt 

pr kapasitet

X



Bemanningsmodell – beregnet vekst
Kliniske funksjoner (somatikk)

2019 2025 2030 2035 2040 2019-2025 2019-2030 2019-2035 2019-2040

Scenarie 1 MMMM 2256 2446 2597 2718 2839 190 341 462 583

Scenarie 1 MMMH 2256 2457 2629 2745 2866 201 373 489 610

Scenarie 2 MMMM 2256 2436 2595 2690 2813 180 339 434 557

Scenarie 2 MMMH 2256 2440 2611 2729 2837 185 355 473 581

Scenarie 3 MMMM 2256 2456 2646 2790 2930 200 390 534 674

Scenarie 3 MMMH 2256 2469 2668 2820 2968 213 412 565 712

Total antall
Vekst per 5-års intervaller



Til diskusjon (Ledersamling)

Anbefaling fra kliniske fagmiljøer: Scenario 3

Føringer fra HSØ:  Scenario 1

Prosjektets anbefaling:
«Prosjektet anbefaler  Scenario 2 da det er gjort korreksjoner i samsvar med praksis 
og behov. Økonomiske konsekvenser fra Scenario 1- 2 er marginal med 20,1 
millioner. Fra Scenario 2-3 vil de økonomiske beregninger utgjøre 188,5 millioner.
En revisjon av den nasjonale framskrivningsmodellen vil starte høsten 2022 og 
planlagt ferdig før sommeren 2023. Det forslås derfor en kvalitetssikring av 
framskrivningen for scenario 3 opp mot ny framskrivningsmodell»

Utfordring: Anbefaling fra kliniske fagmiljøer – Føringer fra HSØ
Økonomisk bærekraft for Scenario 3



Fra HSØ:

«Prosjektet kan gjerne opprettholde sine tre «scenarier» i 
prosjektinnrammingsrapporten, men ett av dem må holde seg strengt 
til gjeldende framskrivingsmodell for Helse Sør-Øst.

Hensikt:
• Da får Sykehuset Østfold mulighet til å «fremme sin sak»
• Helse Sør-Øst vil kunne velge hvilket alternativ det innstilles på i sin 

styresak.»


