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1 Vedlegg 1 – Overordnede strategier og føringer for
planarbeidet
Gjennom styresak 008 – 2017 har styret i Helse Sør-Øst gitt viktige føringer for innholdet i
helseforetakenes utviklingsplaner. Disse føringene har vært å anse som absolutte krav til hva
helseforetakenes utviklingsplaner som et minimum må svare opp. Nedenfor er det – helt
overordnet - gjort rede for disse føringene.

1.1 Generelt
Det foreligger en rekke strategier og overordnede planer som skal legges til grunn for de lokale
utviklingsplanene. Det vil føre for langt å gjøre rede for alle disse. Det presiseres imidlertid i de
regionale føringene at kvalitet og pasientsikkerhet fortsatt skal være hovedprioritet og danne
basis for alt utviklingsarbeid i helseforetakene. I tillegg skal pasientens helsetjeneste få en
tydeligere plass.
Følgende generelle føringer framheves fra HSØ:
•
•
•

Utviklingsplanen skal beskrive hvordan nye arbeidsformer og modeller kan tas i bruk.
Utviklingsplanen skal vise hvordan helseforetaket scorer på PasOpp – undersøkelsene, og
hvordan utviklingen har vært over tid.
Utviklingsplanen skal beskrive forbedringstiltak knyttet til utskriving fra sykehus for å
sikre overgangen mellom tjenestenivåene. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan
spesialisthelsetjenesten sammen med kommunene kan legge til rette for de pasientene
som bruker spesialisthelsetjenesten mest.

1.2 Spesielle fagområder
I tillegg til de generelle føringene, som er omtalt i punkt 1.1., har Helse Sør-Øst valgt ut noen
fagområder som særlig viktige. Det gjelder psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert
rusbehandling, rehabilitering og habilitering. Begrunnelsen er at dette er fagområder med store
grenseflater mot primærhelsetjenesten og kommunene, og som i tillegg har stort potensiale for
oppgavedeling og kompetanseoverføring. Etter Helse Sør-Øst sin vurdering kan arbeidet med
disse fagområdene tjene som modeller for hvordan helseforetakene kan utvikle sitt samarbeid
med andre aktører og representere områder der aktørene sammen utvikler og prøver ut nye
arbeidsmåter og nye samarbeidsmodeller.
Helse Sør-Øst gjennomførte en dialog med helseforetakene og kommunene i hvert
sykehusområde høsten 2016 for å få innspill til problemstillinger på disse fire fagområdene. De
føringene helseforetakene har fått for utviklingsplanen på disse områdene, var i stor grad basert
på disse prosessene, hvor både kommuner og helseforetak deltok aktivt.
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Videre er hjerneslagsbehandling valgt ut som et satsingsområde, da det foreligger en faglig
anbefaling for organisering av hjerneslagsbehandlingen i regionen som er klar til gjennomføring.
Det foreligger også regionale føringer på områdene kreftkirurgi og prehospitale tjenester.
De konkrete føringene på de ovennevnte fagområdene er kort beskrevet i punktene 1.2.1. – 1..2.7.
nedenfor.

1.2.1 Psykisk helsevern
De regionale føringene kan oppsummeres som følger:
•

•
•

Utviklingsplanen skal beskrive hvordan brukermedvirkning kan styrkes i alle ledd innen
psykisk helse og gjøre rede for hvordan en skal styrke erfaringskompetansen i kliniske
enheter.
Utviklingsplanen skal beskrive hvordan standardiserte pasientforløp (pakkeforløp) skal
implementeres innen psykisk helse.
Utviklingsplanen skal beskrive en struktur for forbedringsmetodikk innen psykisk helse.
Arbeidet skal forankres i ”Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten”.

1.2.2 TSB
De regionale føringene kan oppsummeres som følger:
•

•

Utviklingsplanen skal beskrive utvikling av basistjenester innen TSB og en optimal
organisering av disse for å understøtte et helhetlig behandlingstilbud til pasientene,
smidig flyt, god oversikt over bruk av ressurser og prioriteringer, synlighet/
tilgjengelighet og robuste fagmiljøer som kan drive fagutvikling og forskning.
Helseforetakene skal i arbeidet med utviklingsplanen vurdere og beskrive hvilke etablerte
samarbeidsstrukturer som skal utvikles og nye som planlegges utviklet i tidsperioden.

1.2.3 Rehabilitering
De regionale føringene kan oppsummeres som følger:
•

•

•
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Utviklingsplanen skal beskrive tilbudet for døgnbasert rehabilitering i tidlig fase etter
akutt sykdom/skade og for ambulant virksomhet. Beskrivelsen skal inkludere
organisering, prioritering og nødvendige endringer i tidsperioden.
Utviklingsplanen skal beskrive hvor og hvordan et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt er
synlig organisert, hvilken virksomhet og kompetanse som inngår, samt tilhørende roller
og oppgaver. Planen skal beskrive hvilke nødvendige endringer som skal gjennomføres i
tidsperioden.
Helseforetaket skal gjennom arbeidet med utviklingsplanen ta initiativ til å formalisere
strukturer for samhandling innen rehabilitering i samarbeid med kommunene. Arbeidet
skal forankres i de lovpålagte samarbeidsavtalene.

1.2.4 Habilitering
De regionale føringene kan oppsummeres som følger:
•

•
•

•

Helseforetaket skal gjennom arbeidet med utviklingsplanen etablere samarbeidsavtaler,
retningslinjer og samarbeidsforum mellom spesialisthelsetjenesten for barn og unge i
helseforetakene og barne- og ungdomstjenesten i kommunene.
Utviklingsplanen skal beskrive hvordan ny regional behandlingslinje for barn og unge (1 –
18 år) med ervervet hjerneskade skal implementeres.
Utviklingsplanen skal beskrive hvordan tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn
og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) kan samles i én enhet i hvert
sykehusområde.
Utviklingsplanen skal beskrive hvordan pasientforløp for utredning og behandling av
moderat og alvorlig grad av atferdsvansker kan implementeres.

1.2.5 Hjerneslag
De regionale føringene kan oppsummeres som følger:
•

Organisering av hjerneslagsbehandling og etablering av nettverksstruktur inngår som en
del av helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner.

1.2.6 Kreftkirurgien
De regionale føringene kan oppsummeres som følger:
•

Arbeidet med organisering av kreftkirurgien inngår som en del av helseforetakenes arbeid
med utviklingsplaner.

1.2.7 Prehospitale tjenester
De regionale føringene kan oppsummeres som følger:
•
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Eksisterende samarbeid og samarbeidsavtaler vurderes og konkretiseres slik at det
fungerer som felles planleggingsverktøy for kommuner og helseforetak for å sikre en best
mulig akuttmedisinsk kjede med hensiktsmessig ressursbruk.

1.3 Samarbeid innen sykehusområdet
I OBD for 2017 er det to punkter som legger føringer for SiVs arbeid med utviklingsplanen. Disse
er som følger:
•

•

Sykehuset i Vestfold skal utarbeide utviklingsplaner basert på regionale føringer. Det vises
til sak 008-2017 Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner,
behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF i møte 2. februar 2017.
Det legges til grunn at Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold utarbeider egne
utviklingsplaner for det respektive helseforetak. Det settes dog som en forutsetning at
helseforetakene inngår et forpliktende samarbeid og utvikler felles planer for fagområder
hvor det er utfordringer med rekruttering og /eller hvor lavt pasientvolum gir
utfordringer med kvalitet og opprettholdelse av robuste fagmiljøer.

1.4 Samarbeid med kommuner og øvrig primærhelsetjeneste
Når det gjelder samarbeidet med kommuner og øvrig primærhelsetjeneste, er føringene primært
av prosessuell karakter. Flere av de innholdsmessige føringene forutsetter imidlertid et aktivt og
forpliktende samarbeid med kommuner og øvrig primærhelsetjeneste i Vestfold.
Som det framgår av selve utviklingsplanen, har SiV lagt stor vekt på å trekke disse aktørene aktivt
og forpliktende inn i arbeidet også med det øvrige innholdet i planen. Det gjelder både
hovedveivalg og mål, men også de innsatsområdene som er beskrevet i kapittel 10 i planen..
I hele arbeidsformen med utviklingsplanen har SiV forsøkt å støtte opp under det
hovedperspektivet som legger opp til et sterkere og mer partnerskapsorientert samarbeid mellom
SiV og primærhelsetjenesten i Vestfold.
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VEDLEGG 2 – Utviklingstrekk, framskrivinger og
endringsfaktorer

1.5 Hensikten med vedlegget.
Som nevnt i kapittel 1 i utviklingsplanen, er en utviklingsplan en plan som viser hvordan et
helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidens behov for helsetjenester. Hensikten
med dette vedlegget er å gi en litt mer utfyllende informasjon om den framskrivingsmodellen som
er beskrevet i kapittel 5 i selve utviklingsplanen, og til å illustrere hvordan den kan brukes i
praksis til å simulere ulike utviklingsbaner for SiV.

1.6 Framskrivingsmodellen – prinsipper og praktisk bruk
Det er utviklet en modell for framskriving av aktivitet som eies av RHF-ene og forvaltes av
Sykehusbygg (SB). Alle helseforetakene skal bruke denne framskrivingsmodellen i forbindelse
med sine utviklingsplaner. Modellen ble i sin tid utviklet av Kompetansenettverket for
sykehusbygging i samarbeid med RHF-ene, Helsedirektoratet og SINTEF. Sykehusbygg har
benyttet modellen i flere framskrivningsprosjekter for HF og RHF i de senere årene. I figur 1 gis en
skisse over prinsippene i modellen. Det er denne modellen som ligger til grunn for de
beregningene og vurderingene som er gjort i dette kapitlet. I tillegg har vi lagt innen noen «egne»
endringsfaktorer i punkt 1.5.

FIGUR 0-1 SKISSE OVER PRINSIPPENE I RHF-ENES MODELL FOR FRAMSKRIVING AV
AKTIVITET

Side 7

1.6.1 Demografisk framskriving
Trinn 1 i arbeidet med modellen er en framskrivning av utgangsaktiviteten for det HF-et eller
enheten som skal framskrives. Her benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). I trinn 1 kobles
disse aktivitetsdataene med befolkningsdata framskrevet av Statistisk Sentralbyrå (SSB)
(demografisk framskrivning). SSB publiserer befolkningsframskrivinger basert på ulike
forutsetninger om vekst i fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Her
benyttes SSB’s befolkningsframskriving med alternativ MMMM, dvs. middels vekst i fruktbarhet,
levealder, innenlandsk flytting og innvandring.
Aktiviteten ved et HF eller en enhet inndeles i ulike grupper avhengig av hvilke ICD-10
diagnosekoder som er registrert som hovedtilstand for oppholdet eller konsultasjonen. I somatisk
sektor er det benyttet i overkant av 30 ulike grupper, mens det i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling er benyttet i underkant av 20 grupper. Disse gruppene er vist i
tabellene 1 og 2 nedenfor. Tre av gruppene i somatisk sektor er rene prosedyregrupper:
Kjemoterapi, strålebehandling og dialyse. Grunnen til at man ønsker å framskrive aktiviteten på
denne måten, er at man ønsker å frigjøre seg fra dagens organisering av den kliniske aktiviteten,
da mye vil være endret framover i tid på dette området.
Aktiviteten fremskrives så til ønsket tidspunkt med utgangspunkt i SSBs
befolkningsframskriving. Her benyttes 1-årige aldersgrupper, separering av kjønn og bosted både
i aktivitetsdata fra HF-et og i befolkningsdata. På denne måten blir framskrivningstallene i trinn 1
et speilbilde av dagens aktivitetssammensetning i et HF eller HF-ets 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. Dette skyldes at det er ulike forbruksrater avhengig av alder. Beregnet fremtidig
aktivitet blir dermed påvirket både av endring i befolkningsvolum og alders- og
kjønnssammensetning

1.6.2 Endringsfaktorene
I trinn 2 av analysen gjøres vurderinger utover de demografiske endringene som skjer. Her er det
laget et sett av kvalitative faktorer/endringsfaktorer basert blant annet på vurderinger fra fagfolk
og erfaringer fra gjennomførte prosjekter i helseforetakene. I somatisk sektor er det følgende
faktorer som inngår i dagens versjon av modellen:
For somatikken er det lagt inn følgende endringsfaktorer
•
Epidemiologi og medisinsk utvikling
•
Samhandling med kommunene
•
Overføring til pasienthotell
•
Overføring til dag/poliklinikk
•
Overføring til observasjonsenhet
•
Intern effektivisering (liggetidsreduksjon)
•
Generell vekst
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Modellene for psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er
identiske. Her er det noe færre faktorer utover den demografiske framskrivningen enn det er i
modellen for somatisk sektor.
For PHV og TSB er det lagt inn følgende endringsfaktorer:
•
Epidemiologi og medisinsk utvikling (tilbud og forventning)
•
Samhandling med kommunene
•
Reduksjon i oppholdstider
I somatisk sektor varierer effekten av de enkelte faktorene mellom de diagnosegruppene som
framskrives. I PHV og TSB er det ikke beregnet noen forskjell i effekt av faktorene mellom
diagnosegruppene. Disse faktorene ble fastsatt i en tidlig fase av utviklingen av modellen. Som
nevnt, ble vurderingene gjort av fagfolk i et utviklingsprosjekt i regi av SINTEF, bestilt av
Helsedirektoratets kompetansenettverk for sykehusplanlegging. Faktorene har senere blitt
gjennomgått på nytt i et stort framskrivningsprosjekt i Helse Sør-Øst (HSØ). Faktorene er også
endret noe gjennom erfaringer som er vunnet gjennom framskrivingsprosjekter som er utført de
senere årene.
I trinn 3 av framskrivingen beregnes framtidig kapasitet basert på den framskrevne aktiviteten
gjennom trinn 1 og trinn 2. Ulike utnyttingsgrader og åpningstider benyttes i
kapasitetsberegningene avhengig av hvilke framskrivinger som skal gjøres. Dette er ikke relevant
for arbeidet med SiVs utviklingsplan – gitt de mål vi har med planen.
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1.6.3 Oversikt over diagnosegruppene i henholdsvis somatikken og PHV/TSB
TABELL 1. ANTALL1 DØGNOPPHOLD2, ANTALL LIGGEDØGN, ANTALL DAGOPPHOLD3 OG ANTALL
POLIKLINISKE KONSULTASJONER4 I 2015. SOMATIKK. SORTERT ETTER ANTALL LIGGEDØGN
Antall i 2015

ICD-10 grupper
Døgnopphold
Sum alle
14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni
30 Z50 Rehabilitering
15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet
2 C00-C99 Ondartede svulster
12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm
1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel
13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma
18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet
5 E00-E90,Z49,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og di
27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter
24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak
10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA
22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden
7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA
3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal
11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer
31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten
26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr)
19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer
16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud
6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm)
4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet
8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser
20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer
17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer
9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)
28 T40-T65 Intox
23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
32 Z511,Z512 Kjemoterapi
Mangler kode
34 Dialyse dagbehandling
33 Stråleterapi

1

32 586
2 393
1 393
3 060
2 249
2 326
1 445
2 369
1 108
1 662
1 822
922
2 232
759
696
236
824
861
1 090
892
960
990
330
388
419
232
117
306
94
110
158
68
68
7
0
0

Poliklinisk
Liggedøgn
Dagopphold
aktivitet
døgnopphold
124 202
10 877
10 794
10 780
10 403
9 060
7 278
7 253
6 214
6 158
6 126
4 567
4 455
3 390
3 115
2 897
2 637
2 525
2 444
2 443
2 329
2 066
1 479
1 122
982
826
464
432
402
220
216
121
113
14
0
0

12 211
687
0
588
136
347
23
219
16
1 122
46
65
77
179
0
1
343
420
0
557
333
367
56
0
14
0
1 094
551
3
357
0
56
0
0
4 554
0

246 816
2854
17674
11460
18222
12335
2058
6847
4951
18820
22170
3135
14637
3117
626
381
13823
4860
6166
34951
5169
4547
1872
2261
1412
1507
11351
2114
211
8492
144
2199
6315
135
0
0

Friske og litt syke nyfødte er holdt utenfor datagrunnlaget
Døgnopphold er alle opphold med minst 1 overnatting. Det er ikke sykehusopphold, men avdelingsopphold som er
benyttet.
3 Dagopphold er dialyse og dagkirurgi
4 Polikliniske konsultasjoner består av alle vanlige konsultasjoner (900-DRG-ene) samt dagmedisinske opphold utover
dialyse som for eksempel kjemoterapi (856-DRG-ene), endoskopier (700-DRG-ene), småprosedyrer (800-DRG-ene
ekskl kjemoterapi). I tillegg blir alle andre DRG-er med 0 dager i liggetid klassifisert som poliklinikk
2
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TABELL 2. ANTALL DØGNOPPHOLD. ANTALL LIGGEDØGN ANTALL DAGOPPHOLD5 OG ANTALL POLIKLINISKE
KONSULTASJONER6 2015. SUM PHV OG TSB. SORTERT ETTER ANTALL LIGGEDØGN.
Antall i 2015 - sum PHV (Voksne), PHV (barn og unge)
og TSB
ICD-10 grupper
Sum alle
2 F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer
3 F20,F21 F24-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser
17 Hovedtilstand mangler/ugyldig kode
5 F30,F32-F39, Affektive lidelser stemningslidelser
6 F31 Bipolar affektiv lidelser
4 F22-F23 Paranoide og akutte psykoser
7 F40-F49 ekskl F43.1 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser ekskl PTSD
9 F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
1 F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser
10 F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne
16 Andre ICD-10 tilstander
8 F43.1 PTSD
11 F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i baren- og ungdomsalder
14 F80-F89 Utviklingsforstyrrelser
15 Z-koder
13 F70-F79 Psykisk utviklingshemming
12 F99 Uspesifisert psykisk lidelse

Døgnopphold
3747
1543
505
219
330
261
153
263
52
62
160
41
75
27
20
24
11
1

Liggedøgn
Poliklinisk
Dagopphold
døgnopphold
aktivitet
61834
26895
11410
8283
3562
3466
2107
1543
1223
928
842
678
468
195
129
73
32
0

4
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

210811
34199
13635
35217
19267
7002
2197
20365
11545
1951
10605
8248
10258
23816
5228
6328
344
606

1.7 Gjennomgang av endringsfaktorene i modellen – somatikk
I dette punktet vil vi gi en kort beskrivelse av de endringsfaktorene som ligger i modellen. Dette
for å få et grunnlag til å vurdere de tallmessige utslagene som er beskrevet/beregnet senere i
dette kapitlet. Beskrivelsen nedenfor er basert på informasjonen vi har fått fra Helse Sør-Øst
vedrørende hva som legges inn i selve modellen .

1.7.1 Epidemiologisk og medisinsk utvikling
Det forutsettes en prosentvis vekst i både antall opphold, liggedøgn, poliklinikk og dagbehandling
som følge av epidemiologi og medisinsk utvikling. Det er bare forutsatt endringer for noen
diagnosegrupper. Hvilke diagnosegrupper og forutsatt endring pr. år for framgår av neste tabell.
Effekten av denne endringsfaktoren for et veid gjennomsnitt innenfor somatikk er beregnet til å være
0,1% pr år for døgnopphold og 0,2 % for dagbehandling og poliklinikk.

5

Det er ikke kodet mange dagopphold slik at antall konsultasjoner inneholder også det som er av dagbehandling ved
HF-et
6 Ambulante konsultasjoner er inkludert i aktiviteten
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TABELL 3. EPIDEMIOLOGISK OG MEDISINSK UTVIKLING. ÅRLIG ENDRING . DIAGNOSEGRUPPER MED ENDRING. ØVRIGE
GRUPPER INGEN ENDRING.
Døgn
C00-C99 Ondartede svulster
Z511, Z512 Kjemoterapi
Stråleterapi
Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm
A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet
E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd, ernæringssykd metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og dialyse
G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet, ekskl TIA
H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser
I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag), inkl TIA
Dialyse dagbehandling
M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet
R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,0 %
0,0 %

Endring epidemiologi
Liggedøgn
Dag
Pol
0,6 %
0,8 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,0 %
0,3 %
0,0 %
0,3 %

0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,0 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,0 %
0,3 %
0,3 %

Til grunn for disse vurderingene ligger blant annet en forventet økning i antall liggedager på 10 %
for gruppen ondartede svulster. Dette er utover effekten av de demografiske endringene. I tillegg
til at insidensen øker utover effekten av de demografiske endringene, forventer man også en
effekt av tidlig diagnostisering og redusert behov for innleggelse. Denne endringsfaktoren er også
ment å fange opp effektene av forebyggende arbeid.
Det er også lagt inn en forventet økning i dagopphold og polikliniske konsultasjoner på blant
annet diagnosegruppene dialyse og kjemoterapi.

1.7.2 Generell vekst (for polikliniske konsultasjoner)
For polikliniske konsultasjoner er det lagt til grunn en generell vekst på 1 prosent per år utover
den veksten som følger av demografisk utvikling og de kvalitative faktorene nevnt ovenfor. Dette
er basert på den observerte trenden med at polikliniske konsultasjoner øker mer enn det den
demografiske utviklingen skulle tilsi.
Effekten av denne endringsfaktoren er beregnet til å være 1% pr år for alle diagnosegrupper.

1.7.3 Samhandling med kommunene
Det forutsettes at aktivitetsveksten dempes gjennom endret oppgavefordeling eller andre
samarbeidsformer mellom sykehus og kommune. Effekten varierer mellom de ulike
diagnosegruppene slik det framgår av tabell 4.. For noen grupper antas det at enkelte innleggelser
kan unngås i framtiden, mens for andre grupper vil bare liggetiden bli redusert.
Effekten av denne endringsfaktoren for et veid gjennomsnitt innenfor somatikk er beregnet til å være
- 0,3% pr år for antall døgnopphold, - 0,5 % for antall liggedøgn og - 0,4 % polikliniske
konsultasjoner, Det er ikke vurdert å bli noen endringer for dagopphold.
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TABELL 4. OVERFØRING TIL KOMMUNEN. ÅRLIG ENDRING FOR SYKEHUSET.
Overføring til kommune

Døgn
F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni
Z50 Rehabilitering
Rest Z, ekskl Z37 og Z50 Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten
J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma
M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer
A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster
I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag), inkl TIA
K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet
L00-L99 Sykdommer i hud og underhud
S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl hofte/lår/underekstr)
R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer
G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet, ekskl TIA
M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet
S70-S99 Skader i hofte og lår, underekstremiteter
Rest S T Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
C00-C99 Ondartede svulster
E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd, ernæringssykd metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og dialyse
H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute
I20-I25 Ischemske hjertesykdommer
Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm
T40-T65 Intox
O00-O99, Z37 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel
D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet
N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer

-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
0,0 %
-0,3 %
0,0 %
0,0 %
-0,6 %
-0,3 %
0,0 %
-0,3 %
0,0 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-0,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Liggedøgn
Dag
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-0,8 %
-0,8 %
-0,8 %
-0,8 %
-0,6 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

pol
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-0,3 %
0,0 %
-0,8 %
-0,6 %
-0,3 %
0,0 %
0,0 %
-1,1 %
-0,8 %
-0,8 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
0,0 %
0,0 %
-0,8 %
-0,6 %
-0,3 %
-0,3 %

Samhandlingsreformen vil fortsatt måtte være en pådriver for endring i pasientstrømmer der en
del av de pasientene som i dag behandles i spesialisthelsetjenestene vil kunne bli behandlet
hjemme, i institusjoner drevet av kommunene, eller i et samarbeid mellom kommuner og
spesialisthelsetjenesten.
Ved en overføring av aktivitet fra spesialisthelsetjeneste til kommuner og ved desentrale
tjenestetilbud må det forutsettes at det er mulig å ta i bruk gode IKT-systemer, der pasientdata
kan hentes fram uavhengig av hvor tjenesten ytes. Dette gjelder både pasientens kjernejournal og
data fra radiologi og laboratorietjenester.
I forbindelse med utviklingsarbeidet ved andre helseforetak er det lagt til grunn blant annet
følgende effekter av samhandlingen med kommunene:
•
•
•
•
•
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En betydelig reduksjon av antall liggedager for KOLS pasienter.
Redusert antall innleggelser av pasienter som trenger langtids, intravenøs
antibiotikabehandling
Redusert antall liggedager for pasienter som er innlagt i somatiske avdelinger med
psykisk sykdom, da disse kan behandles i kommunene
Overført en del av den rehabiliteringen som i dag skjer i spesialisthelsetjenesten enten til
pasientens eget hjem eller til kommunal rehabilitering
En stor andel av diabetes 2-pasientene følges i dag opp i kommunene. Det forutsettes at
denne trenden vil fortsette ytterligere, der en stor andel av polikliniske kontroller for
endokrine sykdommer kan overføres til kommunene/primærhelsetjenesten

1.7.4 Overføring til pasienthotell
Det forutsettes at en prosentandel av liggedøgnene kan overføres fra ordinær seng til
pasienthotell for noen diagnosegrupper. Hvilke diagnosegrupper og forutsatt endring pr. år for
framgår av neste tabell.
Effekten av denne endringsfaktoren for et veid gjennomsnitt innenfor somatikk er beregnet til å være
- 0,3% pr år for liggedøgn.
TABELL 5. OVERFØRING PASIENTHOTELL ÅRLIG ENDRING. DIAGNOSEGRUPPER MED ENDRING. ØVRIGE GRUPPER INGEN
ENDRING.

Overføring pasienthotell

Døgn
O00-O99, Z37 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel
H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute
N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer
N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer
D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet
G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet, ekskl TIA
H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser
J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma
K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet
L00-L99 Sykdommer i hud og underhud
Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
Z50 Rehabilitering
C00-C99 Ondartede svulster
Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm
M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer
M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet
Z511, Z512 Kjemoterapi
Stråleterapi

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-0,6 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Liggedøgn
-2,2 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %

Dersom bruk av pasienthotell er inkludert i datagrunnlaget for framskrivningen blir
framskrivningen nye døgn i pasienthotell.
Føde/barsel har tradisjonelt vært de som har hatt det største potensialet for å ta i bruk
pasienthotellplasser. Det gjelder diagnosegruppe Z og O knyttet til føde/barsel. I tillegg gjelder det
pasienter med kreft. Generelt øker pasienthotell mulighetene for dagbehandling.
Samtidig er reiseavstandene i Vestfold så vidt korte at potensialet her kanskje ikke er så stort?

1.7.5 Omstilling fra døgn til dag/poliklinikk
Det antas at omlegging fra døgn- til dagbehandling fortsetter i tiden framover. Det forutsettes at
andelen døgnopphold som overføres til dagopphold varierer mellom diagnosegruppene. Hvilke
diagnosegrupper og forutsatt endring pr. år framgår av tabell 6.
Effekten av denne endringsfaktoren for et veid gjennomsnitt innenfor somatikk er beregnet til å være
- 0,4% pr år for antall liggedøgn og antall døgnopphold.
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TABELL 6. OVERFØRING FRA DØGNOPPHOLD TIL POLIKLINIKK/DAGBEHANDLING ÅRLIG ENDRING. DIAGNOSEGRUPPER
MED ENDRING. ØVRIGE GRUPPER INGEN ENDRING.
Overføring til
dag/pol
Døgn
N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer
N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer
R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser
H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute
L00-L99 Sykdommer i hud og underhud
Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
Z50 Rehabilitering
F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer
D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet
G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet, ekskl TIA
Rest Z, ekskl Z37 og Z50 Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten
Z511, Z512 Kjemoterapi
Stråleterapi
A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
C00-C99 Ondartede svulster
D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster
E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd, ernæringssykd metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og dialyse
I20-I25 Ischemske hjertesykdommer
J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma
K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet
M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet
S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl hofte/lår/underekstr)
Dialyse dagbehandling
Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm

-2,8 %
-2,8 %
-2,8 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-0,8 %
-0,8 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,1 %

Oppholdene fordeles i kirurgiske og ikke-kirurgiske opphold før beregning av antall som skal
overføres. Kirurgiske opphold blir dagkirurgi og ikke-kirurgiske opphold blir poliklinikk,
inkludert noe dagmedisin.
Effekten av denne endringsfaktoren for et veid gjennomsnitt innenfor somatikk er beregnet til å
være 0,3% økning pr år for dagbehandling og 0,1% økning for poliklinikk.
Selv om overgang til dagbehandling har foregått lenge ved SiV, er det fortsatt grunn til å anta at
man med nye behandlingsmåter kan forvente ytterligere overgang til dagbehandling
(kreftbehandling, øyeblikkelig hjelp, rask tilgang til diagnostikk).

1.7.6 Overføring til observasjonsenhet
En stor andel av øyeblikkelig hjelp-pasientene innen somatikk forutsettes å gå via
observasjonsplasser/korttidsplasser i akuttmottak. For noen store diagnosegrupper er median
liggetid på én dag, og en stor andel vil kunne skrives ut fra observasjonsseng hvor oppholdstiden
forventes å være på inntil 24 eller 48 timer. Det forutsettes at økt bruk av observasjonsenhet kan
redusere liggetiden. Denne faktoren brukes på 80 % av oppholdene, da det antas at en del av
oppholdene ikke er aktuelle i utgangspunktet.
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Hvilke diagnosegrupper og forutsatt endring pr. år for framgår av tabell 7.
Effekten av denne endringsfaktoren for et veid gjennomsnitt innenfor somatikk er beregnet til å være
- 0,2% pr år for liggedøgn.
TABELL 6. OVERFØRING TIL OBSERVASJONSENHET. ÅRLIG ENDRING. DIAGNOSEGRUPPER MED ENDRING. ØVRIGE
GRUPPER INGEN ENDRING.
Overføring til
observasjonse
nhet
Døgn
T40-T65 Intox
R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet, ekskl TIA
A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
Rest Z, ekskl Z37 og Z50 Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten
S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl hofte/lår/underekstr)
J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni
S00-S09 Hodeskader (commotio mm)
Rest S T Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
I20-I25 Ischemske hjertesykdommer
F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma
K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet
D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster
E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd, ernæringssykd metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og dialyse
M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet
Dialyse dagbehandling
Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm
I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag), inkl TIA
S70-S99 Skader i hofte og lår, underekstremiteter

-2,8 %
-1,4 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-1,1 %
-0,8 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,6 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,3 %

1.7.7 Intern effektivisering (liggetidsreduksjon)
I tillegg til de faktorene som er beskrevet ovenfor, legges det i modellen til grunn at antall
liggedøgn over tid kan reduseres som følge av intern effektivisering. Det legges til grunn at
potensialet vil variere mellom diagnosegruppene slik det framgår av tabell 8.
Effekten av denne endringsfaktoren er beregnet til å være i gjennomsnitt 0,5% pr. år for somatikk.
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TABELL 7. INTERN EFFEKTIVISERING. ÅRLIG ENDRING LIGGEDØGN.
Intern
effetivisering

H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser
H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute
M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet
N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer
N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer
S70-S99 Skader i hofte og lår, underekstremiteter
A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
C00-C99 Ondartede svulster
D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster
D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet
Dialyse dagbehandling
E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd, ernæringssykd metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og dialyse
F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet, ekskl TIA
I20-I25 Ischemske hjertesykdommer
I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag), inkl TIA
J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni
J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma
K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet
L00-L99 Sykdommer i hud og underhud
M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer
O00-O99, Z37 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel
P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden
Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm
Rest S T Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
Rest Z, ekskl Z37 og Z50 Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten
S00-S09 Hodeskader (commotio mm)
S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl hofte/lår/underekstr)
Stråleterapi
T40-T65 Intox
Z50 Rehabilitering
Z511, Z512 Kjemoterapi
Somatikk (gj. snitt)

Liggedøgn
-0,8 %
-0,8 %
-0,8 %
-0,8 %
-0,8 %
-0,6 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,4 %
-0,6 %

Arbeidet med å optimalisere pasientforløp og et løpende trykk på bedre logistikk, forutsettes å
være viktige bidrag til fortsatt reduserte liggetider. Det vil omfatte input (akuttmottak og
prehospitale tjenester med tidlig diagnostikk og behandling, herunder diagnostikk i ambulanser),
throughput (fast track for en del forløp, god kommunikasjon, fokus på kvalitet og rask tilgang på
diagnostikk og beslutningskompetanse) og output (gode utskrivingsprosedyrer, tett samhandling
med primærhelsetjenesten) osv.
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1.7.8 Samlet oversikt over effektene av endringsfaktorene for somatisk sektor
I tabell 9 gis en samlet oversikt av de årlige effektene7 av de ulike endringsfaktorene for et veid
gjennomsnitt. Tabellen viser også en oppsummeringe av effektene – samlet sett:
•

Overføring til pasienthotell, dagkirurgi/ poliklinikk og observasjonspost samt intern
effektivisering er summert sammen til intern omstilling
Den generelle vekstfaktoren for poliklinikk er «innlemmet i» epidemiologisk og medisinsk
utvikling.

•

TABELL 8. ÅRLIG ENDRING FOR SIV. ANDRE ENDRINGSFAKTORER ENN DEMOGRAFI. VEID GJENNOMSNITT
FOR SOMATIKK.
Epidemiologisk og medisinsk utvikling
Gen
Endring
vekstfaktor
epidemiologi
(pol)
Døgnopphold
0,1 %
Liggedøgn døgnopphold
0,1 %
Dagopphold
0,2 %
Poliklinisk aktivitet
0,2 %

1,0 %

Totalt
0,1 %
0,1 %
0,2 %
1,2 %

Intern omstilling
Samhandling
Overføring til
med
Overføring Overføring til
Intern eff
observasjons
kommunene pasienthotell dag/pol
(døgn)
enhet
-0,3 %
-0,5 %
0,0 %
-0,4 %

0,0 %
-0,3 %

-0,4 %
-0,4 %
0,3 %
0,1 %

-0,2 %

Totalt

-0,5 %

-0,4 %
-1,4 %
0,3 %
0,1 %

Alle
endringsfakt
orene samlet
eks.
demografi
-0,9 %
-1,8 %
0,5 %
0,8 %

Vi kommer nærmere tilbake til hvordan disse endringsfaktorene kan slå ut for SiVs del i punkt
1.7., men ser at effektene over tid kan være ganske betydelige. Med effekter menes altså
sammenlikninger av utviklingsbaner basert på ren demografisk endring og utviklingsbaner basert
på ulike typer endringsfaktorer.

1.8 Gjennomgang av endringsfaktorene i modellen – PHV og TSB
I dette avsnittet vil vi gi en tilsvarende beskrivelse av de endringsfaktorene som ligger i modellen
for PHV og TSB. Som nevnt i innledningen til kapitlet, er utviklingen for PHV-BU vurdert til å være
den samme for PHV-Voksne og TSB. Som det framgår, er det langt færre endringsfaktorer for disse
fagområdene. Det er heller ikke lagt inn ulike effekter for ulike pasientgrupper, slik som for
somatikken.

1.8.1 Epidemiologisk og medisinsk utvikling (Tilbud og etterspørsel)
Det forutsettes en prosentvis vekst i både antall opphold og liggedøgn som følge av epidemiologi
og medisinsk utvikling. Det antas lik vekst i de ulike diagnosegruppene
Effekten av denne endringsfaktoren er beregnet til å være en årlig økning på 0,6% for antall
døgnopphold og liggedøgn og 1,7% for polikliniske konsultasjoner og dagopphold.

7

Som er multiplikative
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1.8.2 Samhandling med kommunene
Det forutsettes at aktivitetsveksten dempes gjennom endret oppgavefordeling eller andre
samarbeidsformer mellom sykehus og kommunene. Effekten av denne faktoren er i modellen
beregnet til å være lik for alle pasientgruppene – noe som sikkert kan diskuteres.
Effekten av denne endringsfaktoren er beregnet til å være en årlig reduksjon på 0,8% for
liggedøgn og 0,3% for polikliniske konsultasjoner og dagopphold. Ingen endring i antall
døgnopphold
Samhandlingsreformen er tydelig på at psykiske lidelser og rusavhengighet er likestilt med
somatiske lidelser når det gjelder oppgavedeling mellom helseforetak og kommuner. En
konsekvens av det var blant annet at den utvidede plikten til øyeblikkelig hjelp tilbud i
kommunene fra 2016 også ble utvidet til å omfatte området psykisk helsevern.
Innenfor den tidsrammen som omfattes av denne utviklingsplanen, vil det antakelig være naturlig
å legge til grunn en ytterligere reduksjon av antall døgnplasser i spesialisthelsetjenesten – utover
det som har skjedd de senere årene.
Samtidig som det vil skje en spissing og ytterligere spesialisering av behandlingstilbudet, vil det
være naturlig å styrke den polikliniske og ambulante virksomheten. Det siste ikke minst for å
støtte opp under kommunenes og fastlegenes arbeid med de pasientene som i større grad vil bli
tatt hånd om i primærhelsetjenesten. En slik omlegging må skje gradvis, og i nært samarbeid med
brukerorganisasjoner og kommuner/fastleger.

1.8.3 Reduksjon i oppholdstider
Det antas en årlig reduksjon i antall oppholdsdøgn. Denne effekten er like stor prosentvis som
effekten av samhandling med kommunene.
Effekten av denne endringsfaktoren er beregnet til å være en årlig reduksjon på 0,8% for liggedøgn
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1.8.5 Samlet oversikt over effektene av endringsfaktorene for PHV og TSB
I tabell 10 gis en samlet oversikt av de årlige effektene av de ulike endringsfaktorene – lik for alle
diagnosegrupper.
TABELL 6.9 ÅRLIG ENDRING FOR SIV. ANDRE ENDRINGSFAKTORER ENN DEMOGRAFI. LIKT FOR ALLE
DIAGNOSEGRUPPER. PHV OG TSB.
Intern
Epidemiologisk
omstilling
og medisinsk
Samhandling (Reduksjon i
utvikling (Tilbud
oppholdstide
og etterspørsel)
r)
Døgnopphold
Liggedøgn døgnopphold
Dagopphold
Poliklinisk aktivitet

0,6 %
0,6 %
1,7 %
1,7 %

0,0 %
-0,8 %
-0,3 %
-0,3 %

0,0 %
-0,8 %

Alle
endringsfakt
orene samlet
eks.
demografi
0,6 %
-1,1 %
1,4 %
1,4 %

Også for fagområdene PHV og TSB ser vi altså at de ulike endringsfaktorene vil endre den
utviklingsbanen man får ved bare å se på endringer i befolknings- og alderssammensetning. Men
retningen på endringene er litt annerledes enn for somatikken. Det viser nødvendighetene av å
lage egne oversikter for henholdsvis somatikk og PHV/TSB.

1.9 Endringsfaktorer utover modellen
De endringsfaktorene som er beskrevet i punktene 1.2. – 1.4., er basert på den
framskrivingsmodellen som er laget av RHF ene og Sykehusbygg. I dette punktet vil vi kort
beskrive noen ytterligere endringsfaktorer som vi mener bør hensyntas når vi skal legge
grunnlaget for SiVs utviklingsplan og forberede oss så målrettet og proaktivt som mulig på
framtidens muligheter og utfordringer.
I motsetning til endringsfaktorene i framskrivingsmodellen har vi ikke satt noen «tallmessig
verdi» på disse faktorene. De kan imidlertid være like viktige å beskrive av den grunn.

1.9.1 Oppgavedeling mellom sykehus og mellom offentlige og private aktører
SiV har i dag en ganske høy egendekningsgrad for spesialisthelsetjenester. Det vil si at Vestfolds
befolkning i svært stor grad får sitt behov for spesialisthelsetjenester dekket ved SiV. Slik vil det
med stor sannsynlighet også være i framtiden.
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Samtidig er det viktig å være forberedt på at det kan skje endringer i oppgave- og
funksjonsfordeling mellom SiV/allsidige akuttsykehus og universitetssykehusene. Her kan det
skje endringer på flere måter og i flere retninger:
•
•

•

Det kan skje en utvikling hvor flere oppgaver blir sentralisert; enten helt eller delvis
Det kan skje en utvikling hvor den første delen av behandlingen vil skje på
universitetssykehusene, men hvor pasientene blir overført raskere til de lokale
sykehusene for oppfølging
Det kan skje en utvikling hvor mer krevende oppgaver kan håndteres av de lokale
sykehusene – mot at det etableres faste ordninger (en form for ”bakvakt”), der legene ved
universitetssykehusene kan konsulteres i krevende situasjoner

I tillegg til oppgavedeling innen den offentlige spesialisthelsetjenesten, kan det skje en videre
utvikling av private leverandører av spesialisthelsetjenester (se mer om dette i kapittel 7 – punkt
7.6.). Hvordan dette vil utvikle seg, vet vi selvsagt mindre om, men det er all grunn til å ha en høy
bevissthet om – og beredskap i forhold til – denne problemstillingen. En viktig problemstilling er
hvorvidt SiV skal forholde seg «passiv/reaktiv» i forhold til private leverandører, eller hvorvidt vi
skal innta en aktiv konkurransestrategi, alternativt et målrettet samarbeid.
Uansett vil samarbeid, konkurranse og arbeidsdeling internt i spesialisthelsetjenesten være en
driver for endring som SiV må ha en aktiv og bevisst strategi/holdning i forhold til.

1.9.2 Tilbuds- og etterspørselspress
Det er vel dokumentert at aktivitet og kostnader i spesialisthelsetjenesten øker parallelt med
økningen i BNP. En prognose for BNP gir en ramme for den forventede aktiviteten i 2030/2035.
Forbruket av helsetjenester er i stor grad tilbudsdrevet. Nye tilbud innen diagnostikk og
behandling øker forbruket. Dette gjelder både sykehusenes og fagmiljøenes ønske om å gi det best
mulige tilbudet og publikums kunnskap og forventning om hvilke muligheter som finnes. Et
eksempel er økt bruk av screening som vil kunne øke behovet for oppfølging ved polikliniske
konsultasjoner og dagopphold og eventuelt operasjoner. På den andre siden kan nasjonale og
regionale begrensninger i rammene legge opp til en styring av veksten til et lavere nivå enn det en
endring i BNP gir muligheter for.
Det er derfor stor usikkerhet med hensyn til prognoser for den økonomiske utviklingen og
fordeling av kostnader innenfor helsetjenesten. Med signaler fra myndighetene om en økt satsing
på kommunale helsetjenester, vil man kunne se endringer i fordeling av økonomiske rammer.
Samtidig vil det være et etterspørselspress på spesialisthelsetjenesten for å tilby tidlig og avansert
diagnostikk og behandling som kan være vanskelig å styre politisk.
Det antas at økningen i aktivitet som skyldes forventninger hos publikum i første rekke treffer
polikliniske konsultasjoner, dagopphold, radiologi og laboratorier. Dette kan gi en økning i
etterspørselen etter polikliniske konsultasjoner og dagopphold som kan bli ganske betydelig.
Økt tilfang av private tjenesteytere med nye tilbud kan både øke forbruket av helsetjenester og
antall pasienter som henvises til sykehuset. Omfanget av dette er selvsagt også usikkert.
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1.9.3 Organisasjon og kompetanse som endringsdrivere
Også organisasjon og kompetanse vil i årene framover kunne være endringsdrivere for
helsetjenesten. Med krav og forventninger til en spisset spesialisthelsetjeneste og etablering og
opprettholdelse av robuste fagmiljøer, vil det frem mot 2030/2035 kunne komme et økt trykk for
å sentralisere deler av virksomheten. Krav til "robuste" fagmiljøer som kan gi et bedre grunnlag
for rekruttering og faglig utvikling, vil kunne bli et viktig kriterium for framtidige valg av
utviklingsretning. Dette kravet, i tillegg til behov for spesialistkompetanse 24/7, vil kunne trekke i
retning av at fagområder samles på færre steder for å gi tilstrekkelig pasientvolum til å utvikle og
opprettholde kompetanse og effektiv ressursbruk/god driftsøkonomi.
Samtidig vil sykehus i nettverk – hvor fagmiljøer samarbeider både fysisk og virtuelt – kunne
demme opp for en slik sentralisering.
I et framtidig helsevesen er det også all grunn til å tro at det vil komme inn nye faggrupper, det vil
bli stilt radikalt andre krav til kompetanse enn i dag, det vil skje en oppgaveglidning mellom
allerede eksisterende faggrupper og det vil komme nye og mer fleksible arbeidsformer.
Kompetanse vil forvitre/bli utdatert raskere, og behovet for kontinuerlig læring vil forsterkes.
Dagens personellgrupper innen helse og omsorg vil med stor sannsynlighet få endrede roller, og
også på noen områder bli byttet ut med roboter og/eller andre yrkesgrupper (antakelig også
yrkesgrupper som ikke eksisterer i dag).

1.9.4 Teknologisk utvikling
Den digitale revolusjonen innenfor helsevesenet er bare i sin spede begynnelse. Utviklingen
framover vil revolusjonere både diagnostikk og behandlingsformer, og ikke minst samspillet
mellom helsetjenesten og pasient/bruker, og mellom ulike helseaktører.
Det synes å være noen globale teknologiske trender som kan få store konsekvenser for hvordan
folk i fremtiden vil forholde seg til egen helse og til helsevesenet, og derved hvordan helsevesenet
vil innrette seg. Utviklingen av sensorteknologi, ”Big Data” og ”Internet of Things” gjør det mulig
for pasienter i stor grad å overvåke sin egen helse og kommunisere direkte med internasjonale
helsedatabaser, kompetansesentre og tilbydere av helsetjenester. Det vil antakelig bety at vi
kommer til å gå i retning av et mer virtuelt helsevesen; helsevesenet kommer i større grad hjem til
folk. Det vil selvsagt fortsatt være behov for sykehus i overskuelig fremtid, men nye
organisasjons- og driftsmodeller må utvikles. For mer om dette vises til kapittel 7.
Den generelle utviklingen innenfor IKT-teknologi må antas å gi en effektiviseringsgevinst knyttet
til arbeidsprosesser og gjennomføring av pasientforløp. Dette gjelder både den interne
effektiviseringen og det gjelder elektronisk samhandling mellom sykehusene og eksterne parter.
Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor stor denne effekten vil være «i form av tall».

Dette er noen områder hvor vi antakelig vil komme til å se betydelige effekter ev en stadig raskere
teknologisk utvikling:
•
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Felles tilgang til medisinske data – på tvers av organisatoriske enheter og
forvaltningsnivåer

•

•
•
•
•

Fjernmonitorering av pasienter i eget hjem; for eksempel «smarte kropper» med sensorer
som måler helsetilstanden og gir «beskjeder og råd» direkte via applikasjoner på
smarttelefoner
Økt hjemmebehandling av pasienter (spesialisthelsetjenester)
Bedre oppfølging av intensjonene med samhandlingsreformen; mer integrerte
samarbeidsmodeller og bedre oppfølging av pasienter fra sykehuset etter utskriving
Bedre klinisk beslutningsstøtte (informasjon i sann tid og på mobile plattformer)
Økt bruk av mini-invasive teknikker

1.9.5 Forventninger til egendeltakelse og medvirkning fra pasienter og brukere
Rollen som pasient og bruker vil gjennomgå store endringer i årene framover. Pasientene vil søke
kunnskap om egen sykdom på helt andre måter og helt andre steder enn i dag, og de vil generelt
sett være bedre informert både om egen sykdom og om behandlingsalternativer. De vil kreve å få
delta i beslutningsprosessen rundt hvilke behandlingsvalg som vil gi hvilke resultater/ha hvilke
konsekvenser. Mange vil antakelig søke alternative leverandører dersom de ikke er fornøyde med
den behandlingen de får ved det lokale helseforetaket, eller måten de blir møtt på.
Globale plattformer (helse on line) vil være basert på åpenhet, samarbeid og forenkling. Det vil gi
pasientene tilgang til helsetjenester på en langt mer fleksibel måte enn i dag. Langt flere vil kunne
få helsetjenester uten selv å måtte møte opp på sykehuset rent fysisk (egenkontroller,
fjernkonsultasjoner mv). Denne utviklingen åpner både for mer samarbeid og økt konkurranse
mellom de som skal tilby helsetjenester.
Det er også all grunn til å tro at pasientene i framtiden selv både kan og vil utføre flere av de
oppgavene som helsevesenet i dag utfører. Det gjelder overvåking/monitorering av egen helse,
det gjelder innrapportering av data i stedet for/som supplement til fysiske kontroller/
konsultasjoner, og det vil kunne gjelde bruk av egenbehandlingsplaner for pasienter med kroniske
lidelser.

1.10 Vestfold i et landsperspektiv – noen overordnede
sammenlikninger8
Vi har i avsnitt 1.3 - 1.5. beskrevet noen viktige endringsfaktorer som vil kunne bidra til å endre
den utviklingsbanen for etterspørsel etter spesialisthelsetjenester fra SiV som vi får basert på en
ren demografisk framskriving. Det potensialet som ligger i disse endringsfaktorene, kan variere
noe fra helseforetak til helseforetak. Før vi gjør en vurdering av disse faktorene for SiVs del, kan
det derfor være nyttig å se nærmere på situasjonen ved SiV sammenliknet med andre helseforetak
på noen viktige områder. Dette er gjort i punktene 1.6.1. – 1.6.6 nedenfor.

Med unntak av omfang av gjestepasieneter samt senger og liggetid somtaikk – i hovedsak
gjentatt fra kapittel 3.
8
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1.10.1 Forbruksrater
Befolkningen i Vestfold har et spesialisthelsetjenesteforbruk som er tilnærmet lik gjennomsnittet i
Helse Sør-Øst for somatikk (justert for behovsindeks) målt både i forhold til antall døgnopphold
og konsultasjoner pr 1 000 innbyggere. Aldersgruppen 70 år og eldre utgjør ved SiV en fjerdedel
av pasientene og en tredjedel av kontaktene gjennom et år. I gjennomsnitt er hver pasient i
somatikken i kontakt med sykehuset 3,4 ganger i året (288 000 kontakter og 81 200 pasienter).
Det er aldersgruppen 70 - 74 år som utgjør flest - både i antall pasienter og i antall kontakter,
mens det er gruppen 75 – 79 år som har flest kontakter pr pasient.
For psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er
Vestfoldbefolkningens forbruk av tjenester over gjennomsnittet både for PHV og TSB når man ser
på antall kontakter, men under gjennomsnittet dersom man ser på unike pasienter pr 1000
innbygger. Innenfor psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er
forbruket pr. innbygger høyest for innbyggere under 40 år og deretter avtagende etter alder.
Ulikheten i forbruksrater etter alder mellom somatikk og PHV/ TSB gjør at en framskriving basert
på konstante rater, med klart større relativ økning i eldrebefolkningen, vil gi klart større vekst
innenfor somatikk enn PHV/ TSB; jfr. avsnitt 1.7.1.og 1.8.1.

1.10.2 Andel egenproduksjon
Vel 82 % av alle kontakter Vestfoldbefolkningen har med den somatiske delen av
spesialisthelsetjenesten, skjer ved SiV (75 % av DRG-poeng og 80 % av alle liggedøgn).
Sammenliknet med andre HF ligger vi klart høyere enn Vestre Viken (76 %), noe lavere enn
Innlandet og Telemark (inkl. Betanien) (ca .85 %) og mye lavere enn Sørlandet med 92 %.
Også for PHV og TSB er SiV største tjenesteleverandør til Vestfoldbefolkningen. Snaue 98 % av alle
barn- og ungdomspsykiatriske kontakter for barn og unge fra Vestfold skjer ved SiV. For voksne
er tilsvarende tall snaue 95 %. Også for TSB er aktiviteten i all hovedsak ved SiV (94,3 %)

1.10.3 Omfanget av gjestepasienter ved SiV.
SiV leverer i hovedsak spesialisthelsetjenester til innbyggerne i eget fylke.

1.10.3.1 Somatikk
Tabell 11.viser at andelen gjestepasienter innenfor somatikk - målt i DRG-poeng - i 2016 var 8 %
totalt, ca. 9 % for døgnopphold og noe lavere for polikliniske tjenester.
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TABELL 10. ANTALL DRG – POENG 2016. FORDELT PÅ PERSONER BOSATT I OG UTEN SIVS NEDSLAGSFELT. SOMATIKK
Opphold ved SiV
Antall DRG- poeng 2016

Fra SiVs
Utenfor SiVs
opptaksområde opptaksområde

Alle

Poliklinisk konsultasjoner
Dagbehandling
Døgnopphold
Totalt

8568
4707
42238
55513

7970
4500
38539
51009

Andel utenfor SiVs
opptaksområde

598
207
3699
4504

7,0 %
4,4 %
8,8 %
8,1 %

Volumet av gjestepasienter er stort innenfor områder der SiV har fått tildelt spesielle oppgaver
(som SSO) eller har et definert større opptaksområde (fysikalsk medisin og rehabilitering der
44 % er utenfor SiVs opptaksområde og karkirurgi (34 % utenfor Vestfold)).

1.10.3.2 PHV/ TSB
Tabell 12. viser at ca. 2,5 % av den polikliniske og drøyt 5 % av den døgnbaserte aktiviteten ved
SiV innenfor PHV/TSB gjaldt pasienter bosatt utenfor SiVs opptaksområde.
TABELL 11. AKTIVITET FORDELT PÅ PERSONER BOSATT I OG UTEN SIVS NEDSLAGSFELT. SUM PHV/TSB. TALL FOR 2017
PR. NOVEMBER

Behandling
Poliklinisk behandling

Fra SiVs
Utenfor SiVs
Andel utenfor SiVs
opptaksområde opptaksområde opptaksområde

Alle
Enhet
Konsultasjoner (SHO)

(eksklusiv Raskere Tilbake PHV) (per november 2017)

122 941

119 689

3 252

2,6 %

44 428

41 894

2 534

5,7 %

Liggedøgn
Døgnopphold

(per november 2017)

Andelen gjestepasienter (GP) innenfor polikliniske konsultasjoner er like store for VOP (2,7 %),
TSB (2,6 %) og BUP (2,6 %).
Døgnoppholdene utenfor SiV gjelder nesten utelukkende VOP og TSB.
•
VOP har 994 GP-døgn av totalt 28.560, tilsvarende 3,5 %
•
TSB har 1536 GP-døgn av totalt 14.574, tilsvarende 10, 5 %
•
BUP har 4 GP-døgn av totalt 1.165, tilsvarende 0,3 %
•
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1.10.4 Offentlig vs. privat produksjon
1.10.4.1 Somatikk
Vestfoldbefolkningens nest største leverandør av somatiske spesialisthelsetjenester er OUS med
9,5 % av alle kontakter (16,5 % av DRG-poengene og 11,1 % av alle liggedøgn). Deretter følger
Sykehuset Telemark (2,8 % av alle kontakter), Betanien Hospital Skien (1,4 % av alle kontakter)
og Vestre Viken (1,4 % av alle kontakter). Private sykehus står kun for 0,6 % av alle somatiske
spesialisthelsetjenestekontakter til Vestfoldbefolkningen.
I tillegg til denne institusjonsbaserte aktiviteten er det en omfattende bruk av avtalespesialister.
26 % av alle somatiske, polikliniske kontakter Vestfoldbefolkningen hadde i 2016, ble utført hos
avtalespesialister (gjennomsnittet for landet er 25 %). Øyefaget er desidert størst når det gjelder
bruk av private avtalespesialister, og i Vestfold er rundt 56 % av alle konsultasjoner innenfor
øyefaget gjennomført hos avtalespesialister.

1.10.4.2 PHV/ TSB
Den institusjonsbaserte aktiviteten innenfor PHV/ TSB foregår også nesten utelukkende i
offentlige sykehus. Innenfor TSB er Blå kors og Tyrilistiftelsen størst utenom SiV med vel 1 %
hver. Innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien er OUS nest størst med drøyt 1 %. For Voksne er
tilsvarende tall 2 % ved OUS og 1 % ved Modumbad.

Det er omfattende bruk av avtalespesialister innenfor PHV. 27 % av alle polikliniske kontakter ble
utført hos avtalespesialister (gjennomsnittet for landet er 26 %). Her er det store forskjeller i
forbruksratene innenfor PHV både mellom regionene, internt i regionene og når det gjelder
bruken av avtalespesialister.

1.10.5 Andelen døgnbehandling
Innenfor somatikken er forbruket de siste årene vridd over mot dag- og poliklinisk behandling.
For eksempel har antall polikliniske konsultasjoner pr 1 000 innbyggere i Vestfoldbefolkningen
økt med 11 % mellom 2011 og 2016, mens tilsvarende tall for døgnopphold er redusert med
2,5 %. Når det gjelder dagkirurgi har SiV hatt en lavere andel enn landsgjennomsnittet. Dette er
endret gjennom de siste par årene, og andelen er nå over gjennomsnittet. Det er likevel en del
inngrep der vi fremdeles er konservative i overgangen fra døgn- til dagbehandling.
For PHV og TSB har forbruket i flere år vært mer rettet mot poliklinisk behandling snarere enn
mot døgnbehandling.

1.10.6 Senger og liggetid somatikk
Liggetiden blir stadig kortere og antall senger innenfor somatikk går nedover. Fra figur 2. ser vi
blant annet at nedgangen i liggetid er relativt jevn, mens nedgangen i antall senger foregår mer
stegvis.
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Antall senger og gjennomsnittlig liggetid. Somatikk ved SiV
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FIGUR 2. ANTALL SENGER (EKSKL. TEKNISKE) OG GJENNOMSNITTLIG LIGGETID SYKEHUSOPPHOLD (ALLE DØGNOPPHOLD).
2010 -2017.
Gjennomsnittlig liggetid innenfor somatikk er i dag9 på nivå med sammenliknbare sykehus
innenfor Helse- Sørøst.

1.10.7 Kort oppsummering
Oversikten ovenfor viser at SiV ikke skiller seg vesentlig ut fra andre helseforetak på områder som
forbruksrater, egendekningsgrader, liggetider, andelen dagkirurgi/dagbehandlinger osv. Dette
oversiktsbildet gjør det naturlig å anta at SiV har noenlunde samme mulighet som andre
helseforetak når det gjelder å utnytte/dra nytte av de endringsfaktorene som er beskrevet i
modellen fra Sykehusbygg, og at potensialet for å skape andre utviklingsbaner enn de som ligger i
en ren befolkningsframskriving derfor må antas å være ganske godt. .

1.11 Utviklingsbaner basert på ulike forutsetninger - somatikk
Med utgangspunkt i den modellen og de endringsfaktorene som er beskrevet ovenfor (de
endringsfaktorene som ligger i modellen fra Sykehusbygg), vil vi i dette punktet gi en beskrivelse
av noen utviklingsbaner som viser det framtidige behovet for/etterspørselen etter
spesialisthelsetjenester i Vestfold innenfor somatikk.

Ca. 3,8 døgn ekskl. 0-dagsliggere, som er 0,5 døgn høyere enn tallet i figuren som inkludere pasienter registrert med
døgnopphold som ikke overnatter. Nevnes fordi det er nivå ekskl. 0-dagsliggere som er sammenliknet med andre
sykehus.
9
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Det gjøres ved å beskrive den relative utviklingen for et veid gjennomsnitt10 fra 2015 til 2035 der
2015 = 100. De absolutte tallene for basisåret 201511 finnes i avsnitt 1.2.3

1.11.1 Utvikling basert på ren befolkningsframskriving
Endring i antall innbyggere og alderssammensetningen i befolkningen gir en økning i både antall
liggedager, dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Utviklingen viser i neste figur.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 3. UTVIKLING BASERT PÅ REN BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING. VEIET GJENNOMSNITT SOMATIKK.
Av figuren ser vi blant annet at en ren befolkningsframskriving vil føre til at antall liggedøgn blir
økt til drøyt 120 % av 2015- nivået i 2025 og videre opp til knapt 145 % i 2035.
Dette innebærer en økning i antall liggedøgn på ca. 26 000 i 2025 og ca. 55 000 i 2035 basert på
en ren demografisk framskriving. Forutsatt 85 % belegg tilsvarer dette en økning på ca. 85 senger
i 2025 og knapt 180 flere senger i 2035.
Fra figuren ser vi videre at økningen er noe høyere for liggedøgn enn for poliklinisk aktivitet.
Dette skyldes ulike forbruksrater etter alder. Høyere andel eldre jfr. figurene 4. og 5. – som i
større grad blir innlagt – er årsaken til større økning av døgnopphold.

10

Sykehusbyggs beregninger levert desember 2017 ligger til grunn utviklingsbanene.
I leveransene fra Sykehusbygg framgår ikke tall for antall døgnopphold knyttet til hver utviklingsbane/ år. Derfor
bare den relative utviklingen for liggedøgn, dagopphold og polikliniske konsultasjoner.
11
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Antall innbyggere i ulike alder (glidende gjennomsnitt over 5 år)
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FIGUR 4. ANTALL INNBYGGERE ETTER ALDER. 2016, 2026 OG 2036. SIVS NEDSLAGSFELT

Mer konkrete tall for endring av eldrebefolkningen vises i figuren nedenfor

FIGUR 5. ANTALL ELDRE OVER TID. ANGITTE TALL ER FOR 2016 OG 2035

1.11.2 Utvikling basert på epidemiologisk og medisinsk framskriving
I punktene 1.3.1. og 1.3.2. har vi beskrevet de endringsfaktorene vi har kalt ”Epidemiologisk og
medisinsk utvikling” og ”Generell vekst (polikliniske konsultasjoner)”. Effekten av disse
endringsfaktorene for et veid gjennomsnitt innenfor somatikk er beregnet til å være 0,1 % pr år
når det gjelder liggedager for døgnopphold, 0,2 % for dagbehandling og 1,2 % poliklinikk.
Figuren under viser hvordan denne effekten akkumulerer seg over tid.
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Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 6. UTVIKLING BASERT PÅ EPIDEMIOLOGISK OG MEDISINSK UTVIKLING. VEID GJENNOMSNITT SOMATIKK.

1.11.3 Utvikling basert på samhandling med kommunene
Den endringsfaktoren som omhandler ”samhandling med kommunene”, er beskrevet i punkt
1.3.3. Her er det også gjort rede for variasjoner mellom ulike diagnosegrupper.
Effekten av denne endringsfaktoren for et veid gjennomsnitt innenfor somatikk er beregnet til 0,5 % når det gjelder antall liggedøgn for døgnopphold og - 0,4 % for polikliniske konsultasjoner.
Det er ingen endring for dagopphold.
Figuren nedenfor viser hvordan denne effekten akkumulerer seg over tid.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 7. UTVIKLING BASERT PÅ SAMHANDLING MED KOMMUNENE. VEIET GJENNOMSNITT SOMATIKK.
.
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Av figuren ser vi blant annet at samhandling med kommunene skal føre til at antall liggedøgn blir
redusert ned til 95 % i 2025 og videre ned til 89 % i 2035.
Dette innebærer at samhandling med kommunene reduserer antall liggedøgn med drøyt 8 000 i
2025 og ca. 20 000 i 2035 i forhold til en ren demografisk framskriving. Forutsatt 85% belegg,
tilsvarer dette knapt 30 senger i 2025 og 65 senger i 2035.

1.11.4 Utvikling basert på intern omstilling
De driverne som ser på effekten av interne omstillinger er beskrevet i punktene 1.3.4 - 1.3.7. Her
framgår også variasjoner mellom ulike diagnosegrupper.
Effekten av disse endringsfaktorene samlet er beregnet til å være 1,4 % årlig reduksjon når det
gjelder antall liggedøgn for døgnopphold, 0,1 % økning for polikliniske konsultasjoner, og 0,3 %
økning for dagopphold.
Figuren nedenfor viser hvordan denne effekten akkumulerer seg over tid.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 8. UTVIKLING BASERT PÅ INTERN OMSTILLING. VEIET GJENNOMSNITT SOMATIKK.
Av figuren ser vi blant annet intern omstilling skal føre til at antall liggedøgn blir redusert ned til
drøyt 85 % i 2025 og videre ned til knapt 75 % i 2035.
Dette innebærer at disse driverne skal medføre en samlet endring som reduserer antall liggedøgn
med ca. 20 000 i 2025 og drøyt 40 000 i 2035 i forhold til en ren demografisk framskriving.
Forutsatt 85% belegg tilsvarer dette ca.65 senger i 2025 og knapt 140 senger i 2035.
Det er viktig å understreke at dette tallet ikke er i forhold til dagens sengetall, men i forhold til et
sengetall basert på en forventet demografisk utvikling fra 2015 til 2035.
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1.11.5 Utvikling basert på alle endringsfaktorene samlet
Før vi viser alle endringsfaktorene samlet, viser vi i figuren nedenfor først utviklingen basert på
alle driverne; eksklusive demografisk utvikling.
Effekten av disse endringsfaktorene samlet er beregnet til å være 1,4 % årlig reduksjon når det
gjelder antall liggedøgn for døgnopphold, 0,1 % økning for polikliniske konsultasjoner og 0,3 %
økning for dagopphold.
Figuren nedenfor viser hvordan denne effekten akkumulerer seg over tid.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 9. UTVIKLING BASERT PÅ ALLE ENDRINGSFAKTORER EKS DEMOGRAFI. VEIET GJENNOMSNITT SOMATIKK.
Av figuren ser vi at endringsfaktorene samlet sett skal føre til at antall liggedøgn blir redusert ned
til 83 % i 2025 og videre ned til 68 % i 2035.
Dette innebærer at disse driverne samlet sett er forutsatt å medføre en endring som reduserer
antall liggedøgn med ca. 26 000 i 2025 og 58 000 i 2035 i forhold til en ren demografisk
framskriving. Forutsatt 85 % belegg tilsvarer dette drøyt 80 senger i 2025 og ca. 185 senger i
2035.
Det er viktig å se dette tallet ikke i forhold til dagens sengetall, men i forhold til et sengetall basert
på en forventet demografisk utvikling fra 2015 til 2035. Dette viser vi i figur 11.
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Figuren nedenfor viser hovedresultatet i form av en endring basert på alle endringsfaktorene.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 10. UTVIKLING BASERT PÅ ALLE ENDRINGSFAKTORER INKL. DEMOGRAFI. VEIET GJENNOMSNITT
SOMATIKK.
Fra figuren ser vi at endringsfaktorene samlet gir følgende endringer i forhold til nivået i 2015:
•
•

•

Antall dagopphold øker til 125 % av nivået i 2015 i 2025 og videre opp til 150 % i 2035.
o
Dette tilsvarer en økning med ca. 3000 i 2025 og ca. 6 000 i 2035.
Antall polikliniske konsultasjoner øker til drøyt 125 % av nivået i 2015 i 2025 og videre
opp til 150 % i 2035.
o
Dette tilsvarer en økning med ca. 65000 i 2025 og ca. 125 000 i 2035.
Antall liggedøgn blir tilnærmet uendret fram til 2035. Det skyldes at den økningen som
følger av den rene befolkningsendringen, er omtrent like stor som summen av de andre
endringsfaktorene.

Dette sistnevnte poenget går fram av neste figur, der effekten av de andre endringsfaktorene er
gapet mellom de to linjene.
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FIGUR 2 REN BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING OG UTVIKLING BASERT PÅ ALLE ENDRINGSFAKTORER – LIGGEDAGER.
FORSKJELLEN MELLOM DISSE BANENE ER SUMMEN AV DE ANDRE ENDRINGSFAKTORENE.
Regnet i antall senger gir en utvikling fram til 2035 basert på en ren befolkningsframskriving en
økning på knapt 180 senger. Summen av de andre endringsfaktorene gir en beregnet nedgang
fram til 2035på drøyt på 180 senger. Utviklingen basert på alle endringsfaktorene samlet, gir
dermed tilnærmet likt sengetall i 2035 som i 2015.
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1.12 Utviklingsbaner basert på ulike forutsetninger- PHV og TSB
Med utgangspunkt i den modellen og de endringsfaktorene som er beskrevet i punkt 1.4, vil vi i
dette punktet gi en beskrivelse av noen utviklingsbaner for det framtidige behovet
for/etterspørselen etter spesialisthelsetjenester i Vestfold for PHV og TSB .
Det gjøres i form av en relativ utvikling for et veid gjennomsnitt fra 2015 til 2035 der 2015 = 100.
De absolutte tallene for basisåret 20 finnes i avsnitt 1.2.3. Her framgår det at det er svært få
dagopphold innenfor PHV og TSB. I figurene vises derfor bare den relative utviklingen for antall
polikliniske konsultasjoner og liggedøgn.

1.12.1 Utvikling basert på ren befolkningsframskriving
Ending i antall innbyggere og alderssammensetningen i befolkningen gir en økning i både antall
liggedager, dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Utviklingen er vist i neste figur.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 3. UTVIKLING BASERT PÅ REN BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING. PHV OG TSB. VEKTET GJENNOMSNITT FOR
ALLE DIAGNOSEGRUPPER.

Fra figuren ser vi blant annet en ren befolkningsframskriving vil føre til at antall liggedøgn blir økt
til 108 % av 2015- nivået i 2025 og videre opp til 114% i 2035.
Dette innebærer en økning i antall liggedøgn på knapt 4 700 i 2025 og ca. 8 600 i 2035 i forhold til
en ren demografisk framskriving. Forutsatt 85 % belegg tilsvarer dette en økning på 15 senger i
2025 og knapt 25 senger i 2035.
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Fra figuren ser vi videre at økningen er noe høyere for liggedøgn enn for poliklinisk aktivitet, men
klart lavere enn økningen for antall sengedøgn innenfor somatikk. Dette skyldes ulike
forbruksrater etter alder. Høyere andel eldre innenfor somatikk enn PHV/TSB – der økningen i
befolkningen er størst – er årsaken til en markant større økningen i antall liggedøgn innenfor
somatikk.

1.12.2 Utvikling basert på epidemiologisk og medisinsk framskriving
Denne driveren er beskrevet i punkt 1.4.1. Effekten av denne endringsfaktoren er beregnet til å
være 0,6 % pr år for liggedager og 1,7 % for poliklinikk.
Figuren nedenfor viser hvordan denne effekten akkumulerer seg over tid.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 4 UTVIKLING BASERT PÅ EPIDEMIOLOGISK OG MEDISINSK UTVIKLING. PHV OG TSB. LIKT FOR ALLE
DIAGNOSEGRUPPER
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1.12.4 Utvikling basert på samhandling med kommunene
Denne driveren er beskrevet i punkt 1.4.2. Effekten av denne endringsfaktoren er beregnet til å
være 0,8 % pr år for liggedager og 0,3 % for poliklinikk. Ingen endring for antall døgnopphold
Figuren nedenfor viser hvordan denne effekten akkumulerer seg over tid.
.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 5. UTVIKLING BASERT PÅ SAMHANDLING MED KOMMUNENE. PHV OG TSB. LIKT FOR ALLE DIAGNOSEGRUPPER
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1.12.6 Utvikling basert på intern omstilling
Denne driveren er beskrevet i punkt 1.4.3. Effekten av denne endringsfaktoren er beregnet til å
være 0,8 % pr år for liggedager.
Figuren nedenfor viser hvordan denne effekten akkumulerer seg over tid.

Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 6. UTVIKLING BASERT PÅ INTERN OMSTILLING. PHV OG TSB. LIKT FOR ALLE DIAGNOSEGRUPPER.

1.12.7 Utvikling basert på alle endringsfaktorene samlet
Før vi viser alle endringsfaktorene samlet, viser vi i neste figur først utviklingen basert på alle
driverne, eksklusive demografisk utvikling. Effekten av disse endringsfaktorene samlet er
beregnet til å være 1,0 % årlig reduksjon for antall liggedøgn og1,4 % økning for polikliniske
konsultasjoner.
Figuren nedenfor viser hvordan denne effekten akkumulerer seg over tid.
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Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 7. UTVIKLING BASERT PÅ ALLE ENDRINGSFAKTORER EKS DEMOGRAFI. PHV OG TSB. LIKT FOR ALLE
DIAGNOSEGRUPPER.

Fra figuren ser vi at endringsfaktorene samlet sett skal føre til at antall liggedøgn blir redusert ned
til 89 % i 2025 og videre ned til drøyt 77 % i 2035.
Dette innebærer at disse driverne samlet sett skal medføre en endring som reduserer antall
liggedøgn med ca. 7 500 i 2025 og 16 000 i 2035 i forhold til en ren demografisk framskriving.
Forutsatt 85 % belegg tilsvarer dette ca. 25 senger i 2025 og ca. 50 senger i 2035.
Det er viktig å se dette tallet ikke i forhold til dagens sengetall, men i forhold til et sengetall basert
på en forventet demografisk utvikling fra 2015 til 2035. Dette viser vi i figur 18.
Figuren nedenfor viser hovedresultatet i form av samlet endring basert på alle endringsfaktorene.
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Relativt nivå 2015 =100
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Figur 8. UTVIKLING BASERT PÅ ALLE ENDRINGSFAKTORER inkl. DEMOGRAFI. PHV og TSB

Fra figuren ser vi at endringsfaktorene samlet gir følgende endringer i forhold til nivået i 2015:
•
•

Antall polikliniske konsultasjoner øker til 120 % av nivået i 2015 i 2025 og videre opp til
knapt140 % i 2035. Dette tilsvarer en økning med ca. 42000 i 2025 og ca. 82 000 i 2035.
Antall liggedøgn blir redusert ned til 95 % av nivået i 2015 i 2025 og videre ned til 88 % i
2035. Dette tilsvarer en reduksjon på knapt 1500 i 2025 og drøyt 3 000 i 2035. Forutsatt
85 % belegg, tilsvarer dette en reduksjon på 10 senger i 2025 og ca. 25 senger i 2035.

Reduksjon i antall liggedøgn skyldes en kombinasjon av en moderat økning i ren
befolkningsframskriving og en større økning som viser samlet effekt av de andre
endringsfaktorene. Denne sammenhengen vises i figur 18, der effekten av de andre
endringsfaktorene er gapet mellom de to linjene.
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Relativt nivå 2015 =100
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FIGUR 18. REN BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING OG UTVIKLING BASERT PÅ ALLE ENDRINGSFAKTORER – LIGGEDAGER.
FORSKJELLEN MELLOM DISSE BANENE ER SUMMEN AV DE ANDRE ENDRINGSFAKTORENE.
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1.13 Kort oppsummering
Vi har i dette vedlegget beskrevet den framskrivingsmodellen for spesialisthelsetjenester som er
utviklet i regi av Sykehusbygg, og som alle helseforetak er forutsatt å gjøre bruk av i forbindelse
med sine utviklingsplaner.
Når vi bruker denne modellen, og de forutsetninger og endringsfaktorer den bygger på, ser vi at
behovet for spesialisthelsetjenester ved SiV endres kraftig sammenliknet med den
utviklingsbanen vi får basert på en ren demografisk utvikling. Det gjelder både for somatikken og
for PHV/TSB.
I tillegg til de endringsfaktorene som ligger i modellen fra Sykehusbygg, har vi i dette kapitlet også
beskrevet noen endringsfaktorer som ikke ligger i modellen, men som det er all grunn til å anta vil
påvirke både behovet for spesialisthelsetjenester framover, og måten disse tjenestene vil bli levert
på.
Av dette materialet er det mulig å trekke følgende konklusjoner:
•
•

•
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Utviklingen i behovet for/etterspørselen etter spesialisthelsetjenester avhenger i
betydelig grad av hvilke forutsetninger vi legger til grunn for analysene.
Ved å ta et aktivt grep om endringsfaktorene – i hvert fall en del av dem – er det mulig å
styre utviklingen i en ganske annen retning enn den vi får basert på en ren
befolkningsframskriving.
Selv små årlige endringer (forbedringer) gir store utslag når vi analyserer dem over en
tidsperiode på 10 – 15 år.

Vedlegg 3. Oversikt over høringsinstanser
Virksomheter

E-postadresser

Kommunene i Vestfold (7)
Horten kommune

postmottak@horten.kommune.no

Larvik kommune

postmottak@larvik.kommune.no

Re kommune

postmottak@re.kommune.no

Tønsberg kommune

postmottak@tonsberg.kommune.no

Sandefjord kommune

post@sandefjord.kommune.no

Færder kommune

postmottak@faerder.kommune.no

Holmestrand kommune

postmottak@holmestrand.kommune.no

Vestfold fylkeskommune

firmapost@vfk.no

Fylkesmannen

fmvepost@fylkesmannen.no

NAV

nav.vestfold@nav.no

Tillitsvalgte og vernetjeneste i SiV HF

SIVHF-DL-Hovedtillitsvalgte
Lisbeth.rudlang@sykepleierforbundet.no
Vestfold Legeforening

Brukerutvalget SiV HF

perwernerlarsen@gmail.com;

9 medlemmer

annefor@online.no
richardmads@gmail.com
tkhau@online.no
ehans4@online.no
ellenbente@outlook.com
aefrogner@gmail.com
mohknu@gmail.com
Tovemariebergtun@gmail.com

Brukerorganisasjoner i Vestfold:
FFO Vestfold
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post.vestfold@ffo.no; post@ffo.no

Pensjonistforbundet i Vestfold

Elsebjorg.th@gmail.com

Kreftforeningen

post@kreftforeningen.no

SAFO

post@safo.no

Mental helse

post@mentalhelse.no

Rusmisbrukernes interesseorg.

post@rio.no

Diabetesforbundet

vestfold@diabetes.no

Organisasjon for synshemmede

Vestfold@blindeforbundet.no

Astma- og allergiforbundet

info@nesco.no; viwen@sf-nett.no

Landsforeningen for hjerte og lungesyk

vestfold.post@lhl.no

Revmatikerforbundet

vestfold@revmatiker.no
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