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Evaluering av nytt østfoldsykehus Kalnes 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vil fremheve at evaluering av sykehusprosjekter er nødvendig for å bidra til 
kunnskapsbasert og fremtidsrettet utvikling av sykehus. Evalueringen av nytt 
østfoldsykehus Kalnes har gitt Helse Sør-Øst ny kunnskap som skal brukes i 
pågående og kommende regionale byggeprosjekter.  

 
2. Styret tar til etterretning at Sykehuset Østfold HF arbeider med en plan for å styrke 

kapasiteten ved helseforetaket. 
 

3. Styret tar sluttrapporten fra evalueringsprosjektet til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 18. juni 2020 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HF har gjennomført en evaluering av nytt 
østfoldsykehus Kalnes. Hensikten med evalueringen har vært å innhente erfaringer fra de 
tre første driftsårene ved det nye sykehuset, for å bruke kunnskapen i fremtidige 
planleggings- og byggeprosjekter.  
 
Saken gir en orientering om vedlagte sluttrapport for evaluering av nytt østfoldsykehus 
Kalnes.     
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Mandat, organisering og metode  
Mandatet for evalueringsprosjektet ble gitt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
i februar 2019. Helse Sør-Øst RHF har vært prosjekteier og evalueringen er gjennomført 
med ressurser fra Sykehusbygg HF og Sykehuset Østfold HF.  
 
Prosjektgruppen har vært sammensatt av representanter fra brukerutvalg, ansattes 
organisasjoner, vernetjenesten, ansatte og ledelse ved Sykehuset Østfold HF, i tillegg til 
representanter fra Sykehusbygg HF og Helse Sør-Øst RHF. 
 
Evalueringen er gjennomført med anerkjente metoder for evaluering, både kvantitative og 
kvalitative. Analysene bygger blant annet på data fra norsk pasientregister (NPR) og 
virksomhetsdata fra Sykehuset Østfold HF, samt en spørreundersøkelse og intervjuer med 
grupper av ansatte. Dataene er videre analysert mot et kunnskapsgrunnlag som i hovedsak 
er bygget på erfaringer fra andre sykehusbyggprosjekter.  
 
Det er kun Sykehuset Østfold HF, Kalnes som er evaluert, og sykehuset er i saken benevnt 
som nytt østfoldsykehus Kalnes. I de tilfeller hvor saken inkluderer både sykehusene Kalnes 
og Moss brukes betegnelsen nytt østfoldsykehus.     
 
Leveransen fra prosjektet består av en sluttrapport som sammenfatter den totale 
evalueringen.  I tillegg har Sykehusbygg HF utarbeidet en rapport hvor blant annet de 
enkelte driftskonsepter og løsninger er evaluert mere detaljert. Rapporten fra Sykehusbygg 
HF er en leveranse til og et underlag for selve sluttrapporten.  
 

2.2 Evalueringsområder 
Evalueringen har i tråd med mandatet særskilt vurdert følgende fire områder, her formulert 
som spørsmål: 

1. Hvordan er forutsetninger for dimensjonering av nytt østfoldsykehus sammenlignet 
med faktisk utvikling? 

2. Hvordan fungerer de driftskonsepter og løsninger som ble valgt? 
3. Er målene med nytt østfoldsykehus oppnådd? 
4. Hvilke læringspunkter har evalueringen gitt? 
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2.3 Nytt østfoldsykehus Kalnes 
I mai 1999 besluttet fylkestinget i Østfold fylkeskommune en sykehusmodell som innebar at 
et nytt sykehus skulle erstatte de seks sykehusene som den gang var operative i Østfold. 
 
I styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2007 (sak 066-2007) ble kapasitet, 
opptaksområder, struktur og oppgavefordeling i regionen vurdert med tanke på behov for 
nye sykehusprosjekter. Styret i Helse Sør-Øst RHF la til grunn at det var behov for nye 
sykehusbygg ved Sykehuset Buskerud HF (nå Vestre Viken HF) og Sykehuset Østfold HF. 
 
På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, og i regi av Sykehuset Østfold HF, ble det gjennomført en 
revisjon av modellen fra 1999. Prosjektet ble betydelig redusert i omfang. Videre ble den 
antatte investeringskostnaden redusert med over 25 prosent, fra ca. 6 milliarder kroner til 
ca. 4,5 milliarder kroner (eksklusive byggelånsrenter og usikkerhetsavsetning). Revisjonen 
innebar fortsatt bruk av sykehuset i Moss. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i desember 2010 forprosjektet (sak 090-2010). Styret 
la til grunn at prosjektet skulle gjennomføres innenfor en økonomisk styringsramme på 5,09 
milliarder kroner (2010-kroner). Prosjektet skulle finansieres gjennom et låneopptak på 2,5 
milliarder kroner, og tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF og salg av eiendom på til sammen 2,59 
milliarder kroner. 
 
Styret i Sykehuset Østfold HF vedtok i styresak 75-11 å samle akuttfunksjonene for Østfold i 
ett akuttmottak. En samling av akuttberedskapen ble gjennomført i 2012 og lagt til 
sykehuset i Fredrikstad i påvente av at sykehuset på Kalnes skulle stå ferdig. 
 
I 2015 ble nytt østfoldsykehus Kalnes tatt i bruk. 
 

 
 

2.4 Kostnad 
Utbyggingen av nytt østfoldsykehus Kalnes ble gjennomført for 6 070 millioner kroner 
(2015-kroner). I sum endte utbyggingen i Moss på 319 millioner kroner, hvilket innebar et 
merforbruk på ca. 180 millioner kroner (2015-kroner). Merforbruket ble finansiert av 
helseforetakets egne midler.   

Fotograf: Ivan Brodey 
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Kostnaden til ikke-byggnær IKT skulle finansieres utenfor styringsmålet, og ble gjennomført 
for om lag 1000 millioner kroner (2015-kroner). Da elementer av IKT-prosjektet hadde 
anvendelse som regionale løsninger, ble om lag 70 prosent av investeringen tillagt Sykehuset 
Østfold HFs behov i beregningen av tjenestepris fra Sykehuspartner HF.  
 
Samlet har dermed nytt østfoldsykehus hatt en kostnad på ca. 7,4 milliarder kroner (2015-
kroner). Dette inkluderer oppgradering av Moss og ikke-byggnær IKT.  
 

2.5 Dimensjonering 
Dimensjoneringen av nytt østfoldsykehus tok utgangspunkt i pasientgrunnlaget fra 2007 og 
framskrev dette til 2020. Framskrivningsmodellen la til grunn Statistisk sentralbyrås 
befolkningsprognose for middels vekst (MMMM-alternativet) og innebar en kvalitativ 
vurdering av effekter knyttet til omstilling.  For framskriving av psykisk helsevern ble det 
foretatt en særskilt vurdering av hvordan sykehusbasert psykisk helsevern ville utvikle seg 
frem til 2020.  
 
For Kalnes viser faktisk aktivitet for 2018 13 000 flere liggedøgn enn hva som var forventet i 
2020 ved bruk av framskrivningsmodellen. For Moss viser avviket mellom faktisk aktivitet 
og prognose 29 000 færre liggedøgn enn forventet. Samlet gir dette en aktivitet i 2018 som 
er 16 000 liggedøgn lavere enn det framskrivningsmodellen tilsa for 2020.  
 
For den polikliniske virksomheten viser tallene at faktisk aktivitet i 2018 var betydelig 
høyere enn prognosen for 2020, både for Kalnes og Moss. For helseforetaket samlet var det i 
2018 ca. 78 000 flere polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger (33 prosent) enn 
forutsatt for 2020. Avviket gjelder for begge sykehusene, men er klart størst for Kalnes (48 
prosent).  
 
Forskjellen i avvik i antall liggedøgn mellom Kalnes og Moss har blant annet sammenheng 
med at bruken av Moss ble endret. Styret i Sykehuset Østfold HF vedtok i styresak 75-11 en 
omlegging av akuttfunksjonene som blant annet innebar at Moss skulle utvikles og bygges 
om til et sykehus med planlagt virksomhet, blant annet innen kirurgi og ortopedi. Videre 
skulle sykehuset ha all dagkirurgi i helseforetaket, poliklinisk virksomhet og tilbud til 
pasienter med kroniske sykdommer. Dette skulle gi et skille mellom planlagt og akutt 
virksomhet i helseforetaket, og innebar at den indremedisinske akuttberedskapen i Moss 
skulle avvikles. Saken ble behandlet i styret i Sykehuset Østfold HF etter at styret i Helse 
Sør-Øst RHF hadde godkjent forprosjektrapporten og byggestart, jmf. styresak 090-2010 i 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
Ved dimensjonering av Kalnes ble det lagt til grunn en høy utnyttelsesgrad. I praksis betyr 
dette at generelle døgnplasser skulle ha en kapasitetsutnyttelse på 90 prosent. Videre 
innebærer det en åpningstid på 10 timer.  
 

2.6 Kapasitetsutnyttelse 

For den somatiske virksomheten ble det opprinnelig planlagt 515 ordinære døgnplasser 
fordelt med 415 på Kalnes og 100 døgnplasser i Moss. I tillegg ble det på Kalnes planlagt 41 
såkalte tekniske senger, som blant annet inkluderte intensivplasser, postoperative plasser 
og barselsenger. For psykisk helsevern ble det planlagt 108 ordinære døgnplasser og 12 
skjermingsenheter.   
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En sammenstilling av den kapasiteten som styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok å bygge (sak 
090-2010) og dagens faktiske kapasitet, viser at kapasiteten er redusert med totalt 107 
døgnplasser. Den største reduksjonen er foretatt i Moss som følge av omleggingen av 
akuttfunksjonene.   
 
Framskrivingen av psykisk helsevern var basert på en vurdering av hvordan sykehusbasert 
psykisk helsevern ville utvikle seg fram til 2020. For psykisk helsevern er det ingen avvik 
mellom kapasiteten som ble vedtatt bygget og dagens kapasitet. Aktivitetstallene tilsier 
imidlertid at det er kapasitetsutfordringer.  
 
Det pågår nå et arbeid for å revidere framskrivningsmodellen for psykisk helsevern. I påvente 
av revisjonen har Helse Sør-Øst RHF gjennomført en kvalitetssikring av dimensjoneringen av 
psykisk helsevern knyttet til byggeprosjektene Nye Aker, Oslo universitetssykehus HF og nytt 
bygg for sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF. 
  
Høy beleggsprosent 
Sykehuset Østfold HF har en høyere beleggsprosent både innenfor somatikk og psykisk 
helsevern enn flere andre helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst.  
 
Et midlertidig tiltak for å redusere antall korridorpasienter har vært å bruke ensengsrom til 
to pasienter. Dette er gjort i døgnområdene for den somatiske virksomheten. Arbeidstilsynet 
har gitt dispensasjon til midlertidig å benytte 47 ensengsrom for to pasienter.  
 
De fleste døgnseksjonene innenfor psykisk helsevern voksne har i lengre perioder hatt en 
beleggsprosent på over 90 prosent. Samtidig benytter distriktpsykiatrisk senter (DPS) per i 
dag en seksjon med 10 døgnplasser på Kalnes til øyeblikkelig hjelp på DPS-nivå. Dette tilsier at 
det er behov for å se på den samlede kapasiteten innen psykisk helsevern som omfatter både 
sykehusbasert psykisk helsevern og DPS.  
 
Økning i kapasitet 
I styresak 079-2019 har administrerende direktør redegjort for behovet for en plan for å 
styrke kapasiteten ved Sykehuset Østfold HF, og Sykehuset Østfold HF har i 
oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst RHF redegjort for at de er i gang med dette arbeidet.  
 

2.7 Driftskonsepter og løsninger 
 
Overordnede prinsipper/konsepter  
Nytt østfoldsykehus ble planlagt etter et sett overordnede prinsipper, her slik de ble 
formulert i forprosjektrapporten (2010): 

• To-strukturmodell hvor øyeblikkelig hjelp samles på Kalnes  
• Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern for å legge til rette for integrasjon 

og tverrfaglig samarbeid.  Det ble lagt opp til sambruk av medisinske 
servicefunksjoner og fellesfunksjoner som kjøkken, møtearealer etc.  

• Døgnområder med sengetun og ensengsrom med bad 
• Samling av den polikliniske virksomheten på ett plan på Kalnes for å oppnå enkel 

tilgjengelighet for pasienter, pårørende og publikum 
• Klart skille mellom dagbehandling og døgnbehandling 
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• Tverrfaglige arbeidsområder i alle kliniske arealer med tilgjengelig IKT-verktøy som 

understøtter samarbeid på tvers av fagspesialiteter, mobilitet og 
sanntidsinformasjon 

• Standardisering av rom for å tilrettelegge for fleksibilitet for fremtidig drift 
• Universell utforming i alle deler av anlegget 
• Valg av teknikk- og logistikkløsninger som understøtter driftsformer 

 
Prinsippet om et tydelig skille mellom øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet fordelt på 
henholdsvis Kalnes og Moss, lå som tidligere nevnt ikke inne i det opprinnelige konseptet fra 
2008 (sak 132-2008), men ble tatt inn under arbeidet med forprosjektet (2009/2010). 
 
Evalueringen har vurdert i hvilken grad de ulike konseptene har fungert etter hensikten. 
 
Et tydelig skille mellom øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet  
Sykehuset Østfold HF ønsket i utgangspunktet en samling av all sykehusvirksomhet på 
Kalnes (alternativ 3 i revidert konseptfaserapport). På grunn av de økonomiske 
rammebetingelsene sluttet styret i Sykehuset Østfold HF seg til en delt løsning mellom 
Kalnes og Moss (alternativ 2).  
 
Det opprinnelige konseptet som i sak 054-2009 ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF, 
forutsatte akuttmottak med observasjonsplasser og korttidspost både på Kalnes og i Moss. 
Beslutningen om å beholde akuttmottaket i Moss ble reversert i forbindelse med de 
kostnadsreduksjoner som ble foretatt i arbeidet med forprosjektet (2010), men uten at 
akuttmottaket på Kalnes ble tilsvarende større. 
 
Akuttmottaket 
Evalueringen støtter opp under de funn Sykehuset Østfold HF selv har identifisert når det 
gjelder akuttmottaket. Fra tidlig etter åpningen av nytt sykehus i 2015 til dags dato har 
akuttmottaket hatt kapasitetsutfordringer. Sykehuset Østfold HF har derfor vurdert ulike 
alternativer for å tilpasse akuttmottaket til fremtidig aktivitet og driftsmodell.  
 
Noe av årsaken til kapasitetsutfordringene er at en større andel av pasientene 
ferdigbehandles i akuttmottaket og dermed ikke innlegges i døgnområdene. Andel 
ferdigbehandlede i akuttmottaket har økt fra ca. 19 prosent i 2007 til nesten 38 prosent i 
2018. Dette har ført til mangel på undersøkelses- og behandlingsrom, samt venteområder i 
akuttmottaket.  
 
Samtidig viser evalueringen at ansatte i hovedsak er fornøyde med hvordan akuttmottaket 
er plassert i relasjon til andre funksjoner og enheter som de samarbeider med eller trenger 
nærhet til (bildediagnostikk, intensivenhet, operasjonsenhet m.fl.) Spesielt fremheves det at 
akuttrommenes nærhet til bildediagnostikk er meget god. 
 
Døgnområder med sengetun og ensengsrom med bad 
Ifølge Sykehusbygg HF erfarer ansatte at ensengsrom er positivt for pasienter og pårørende. 
Pasientundersøkelsen tyder også på at pasientene foretrekker ensengsrom.  
 
Samtidig gir ansatte som er intervjuet uttrykk for at døgnområder med kun ensengsrom 
krever mer personell. Flere opplever at flersengsrom er mer effektivt fordi det gir 
sykepleierne mulighet til å observere flere pasienter samtidig.  
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Sykehusbygg HF viser i sin rapport til flere studier som finner at ensengsrom gir bedre 
tilrettelegging for privatliv, mindre støy, bedre kommunikasjon med ansatte, bedre søvn og 
bedre muligheter for å ha familien på besøk. Studiene gir ikke grunnlag for å argumentere 
for ensengsrom basert på medisinskfaglige forhold som smitterisiko, infeksjoner mv.  
 
Evalueringen vurderer at utformingen av ensengsrommene på Kalnes ikke gir 
pleiepersonalet tilstrekkelig god oversikt over pasienter fra korridoren, fordi det ikke er 
mulig å se pasienten gjennom vindu i dør eller i vegg. Løsning med bad beliggende mot 
korridor fører til at man må gå inn i rommet eller åpne døren til rommet for å se pasienten.   
 
Samling av den polikliniske virksomheten på ett plan  
Endringene i poliklinikkområdene i behandlingsbygget etter innflytting har medført at 
enkelte pasientgrupper har vanskelig for å finne frem til aktuelt poliklinikkområde. De 
desentrale ventesonene i poliklinikkområdene har vist seg å være for små til å romme både 
pasienter og pårørende.  
 
Klart skille mellom dagbehandling og døgnbehandling 
Evalueringen viser at det er hensiktsmessig å utføre dagbehandling og døgnbehandling i 
separate områder i bygget for å oppnå en god pasientflyt. Konseptet bidrar til at de 
funksjoner som genererer mest pasienttrafikk er plassert nærmest hovedinngangen.  
 
Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern  
Nytt østfoldsykehus Kalnes kan vise til faglige synergier ved å samlokalisere psykisk 
helsevern med den somatiske virksomheten. Blant annet er det etablert tilsynsordning 
mellom somatikk og psykisk helsevern og tverrfaglige samarbeidsmøter. Videre har psykisk 
helsevern bedre tilgang på radiologi- og laboratorietjenester. 
 
Ansatte fra samtlige enheter ga uttrykk for at størrelsen på pasientrommet i bygget for 
psykisk helsevern fungerer godt, gir ro og mulighet for å trekke seg tilbake. Studier har vist 
at ensengsrom og eget bad, er viktige miljøfaktorer innen psykisk helsevern for å fremme 
autonomi, egentid, søvnkvalitet og minske stress forårsaket av en opplevelse av trengsel. 
Badene til pasientrommene er i likhet med de somatiske døgnområdene plassert mot 
korridor, hvilket gjør at personalet ikke kan se sengen fra døren.  
 
Tverrfaglige arbeidsområder i alle kliniske arealer med tilgjengelig IKT-verktøy  
Evalueringen peker på at konseptet med den «mobile medarbeider» som skulle benytte ny 
teknologi for å gjøre flere arbeidsprosesser på pasientrommene, ikke kan gjennomføres da 
de kliniske IKT-løsningene i for liten grad er tilgjengelig på nettbrett og smarttelefoner. For 
eksempel er elektronisk kurve- og medikasjonsløsning med legemiddelhåndtering og 
elektronisk pasientjournal ikke konfigurert til mobile enheter, noe som er etterspurt fra de 
regionale prosjektene siden før innflytting. Uferdige og sterkt forsinkede leveranser av de 
regionale kliniske IKT- løsningene har medført negative økonomiske og driftsmessige 
konsekvenser for oppstart av det nye sykehuset.  
 
Erfaringene må sees i lys av at store deler av sykehusdriften ved Kalnes er basert på ny 
teknologi og hvor alle personellgrupper har møtt utfordringer knyttet til digitalisering av 
arbeidsprosesser. På spørsmål fra Sykehusbygg HF svarer de fleste ansatte at nye 
teknologiske løsninger har størst positiv effekt for pasientsikkerhet og pasientlogistikk.  
Generelt gir ansatte uttrykk for at de opplever at IKT-løsningene fungerer bedre i dag enn 
ved oppstart.  
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Operasjonsområdet 
Evalueringen beskriver at operasjonsområdet er godt utformet, men oppleves å være noe 
for trangt. Området har en riktig plassering nær fødeområdet, postoperativ enhet, 
intensivenhet og akuttheis. Operasjonsstuene er godt planlagte og de ansatte er fornøyde 
med at operasjonsstuene har godt lys, god plass og er utstyrt med standardisert og 
fungerende utstyr.  
 
Medisinske servicefunksjoner 
Avdeling for bildediagnostikk har vokst betydelig siden innflytting. Det drives god 
diagnostikk og pasientbehandling, og de siste medarbeiderundersøkelsene viser at 
medarbeiderne jevnt over er fornøyd med arbeidssituasjonen. Evalueringen viser til at flere 
ansatte erfarer at undersøkelsesrommene er noe for trange for de aktiviteter som utføres i 
rommene.  
 
Evalueringen viser til at en samlokalisering av laboratoriefagene har ført til et faglig godt 
samhold på laboratoriesenteret. Det oppleves enklere å få tak i fagpersoner og 
samlokaliseringen har lagt til rette for økt tverrfaglig samarbeid. Imidlertid erfarer flere at 
laboratoriene er for små, noe som hindrer planlagt utvikling innen eksisterende eller nye 
fagområder. Dette gjelder spesielt utvikling av automasjon innen patologi.  
 
Utstyr 
Som del av nytt østfoldsykehus Kalnes ble det investert i utstyr for 800 millioner kroner. 
Spørreundersøkelsen viser at ansatte er godt fornøyd med tilgang på utstyr. 
 
Standardisering av rom for å tilrettelegge for fleksibilitet  
Nytt østfoldsykehus Kalnes er planlagt med en høy grad av standardisering av utstyr, rom og 
arealer. Evalueringen gir støtte for at dette har vært en riktig strategi. Samtidig viser 
evalueringen at nytt østfoldsykehus Kalnes har for liten fleksibilitet i bygget til å ta i bruk 
nye funksjoner 
 
Akuttmottaket har kun ett kontaktsmitteisolat med sluse og eget bad, noe som oppleves å 
være krevende i perioder med flere pasienter med potensiell smitte. På observasjonsposten 
finnes det ikke isolat eller mulighet for enkel isolering. 
 
Kontor og møterom 
Evalueringen viser at det er mangel på kontorer. Spesielt mangler det kontorer i de kliniske 
områdene. Enkelte møterom og areal til støttefunksjoner er endret til kontorer.  Flere 
ansatte har kontorarbeidsplass på Tuneteknikeren utenfor Sarpsborg, ca. 5,6 kilometer fra 
Kalnes. Dette gjelder i hovedsak ansatte i stabsfunksjoner, og ca. 200 personer reiser en 
eller flere ganger per dag fra Tuneteknikeren til Kalnes og tilbake. Helse Sør-Øst RHF har i 
gitt Sykehuset Østfold HF fullmakt til å inngå leiekontrakt for kontorarbeidsplasser i et 
planlagt nybygg på nabotomten til sykehuset på Kalnes, jfr styresak 117-2019. 
 

2.8 Er målene for nytt østfoldsykehus oppnådd 
Evalueringen har tatt utgangspunkt i de samfunnsmål, effektmål og resultatmål som ble 
vedtatt av Sykehuset Østfold HF (sak 90/10) og Helse Sør-Øst RHF (sak 090-2010) i 
forbindelse med godkjenning av forprosjektet i 2010. For å kunne gjøre en evaluering av 
måloppnåelse, har man valgt å avgrense gjennomgangen til utviklingen innen noen utvalgte  
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kvantitative mål for tilgjengelighet og kvalitet. Måloppnåelse ved Sykehuset Østfold HF er 
sett i relasjon til samlet måloppnåelse for Helse Sør-Øst, Norge og noen utvalgte helseforetak 
(Sykehuset i Vestfold HF og Akershus universitetssykehus HF).  
 
Tanken er at dette kan gi et visst grunnlag for en vurdering av status og utvikling. Det vil 
ikke være mulig å identifisere i hvilken grad selve bygget har påvirket utviklingen, ettersom 
nytt bygg og utstyr kun vil være noen av mange forhold som påvirker en slik utvikling. 
 
Oppsummert peker gjennomgangen i retning av at befolkningen i opptaksområdet har fått 
bedre tilgang på gode spesialisthelsetjenester og videreført god samhandling mellom 
spesialist- og primærhelsetjenesten. I tillegg er det grunnlag for å anta at nytt 
østfoldsykehus Kalnes har bidratt til mer hensiktsmessige og effektive arbeidsprosesser.  
 
30 dagers overlevelse 
Figuren og tabellen under viser at Sykehuset Østfold HF i perioden fra 2013 til 2018 har hatt 
en bedring i 30 dagers overlevelse. Samtidig  ligger resultatene fortsatt noe lavere enn 
nasjonalt, regionalt og sammenlignet med Sykehuset i Vestfold HF og Akershus 
universitetssykehus HF. 
 

Figur 1:  30 dagers overlevelse, diagram  

 
 

Tabell 1: 30 dagers overlevelse, absolutte tall 

 2013 2014 2015 2016 2017 Δ 2013-18 
Norge 95,0 95,2 95,2 95,4 95,4 0,4 % 

Helse Sør-Øst 94,7 95,1 95,1 95,1 95,6 1,0 % 

Sykehuset Østfold HF 92,8 93,7 93,7 94,9 94,9 2,3 % 

Sykehuset i Vestfold HF  95,4 95,7 95,1 95,2 95,2 -0,2 % 

Akershus universitetssykehus HF 94,4 95,0 95,2 94,9 95,0 0,6 % 

 

30 dagers reinnleggelse                                                                                                         
Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatoren; risikojustert sannsynlighet for 
reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter (≥ 67 år). 
Figuren og tabellen under viser at andel reinnleggelser ved Sykehuset Østfold HF er noe 
høyere enn for Norge og Helse-Sør-Øst, og har økt noe fra 2013 til 2017. Økningen er likevel 
lavere enn for Norge og Helse-Sør-Øst.  
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Figur 2: 30 dagers reinnleggelse, diagram  

 
 

Tabell 2: 30 dagers reinnleggelse, absolutte tall 

  2013 2014 2015 2016 2017 Δ2013-17 
Norge 15,4 15,6 15,2 15,8 16,1 5 % 

Helse Sør-Øst 15,2 15,9 15,5 15,8 15,9 5 % 

Sykehuset Østfold HF 16,7 17,4 16,4 17,5 17,1 2 % 

Sykehuset i Vestfold HF 15,1 15,1 16,1 17,0 15,2 1 % 

Akershus universitetssykehus HF 16,6 16,7 16,8 17,1 16,2 -2 % 

 

Pasientskadeerstatning  
Andel mottatte klagesaker har økt mindre ved Sykehuset Østfold HF (+ 5 prosent) enn i 
Norge (+10 prosent), Helse Sør-Øst (+ 7 prosent) og ved de aktuelle referansesykehusene 
Akershus universitetssykehus HF (+ 21 prosent) og Sykehuset i Vestfold (+ 14 prosent). 
Andel totale saker ved Sykehuset Østfold HF av Helse Sør-Øst totalt sett, er forholdsvis lik i 
2013 og 2017 (7 prosent).  
 

Tabell 3:  Norsk pasientskadeerstatning (mottatte saker) * 

  2013 2014 2015 2016 2017 Δ2013-17 Forenklet rate pr 100.000* 
Norge 3 

 

3 291 3 696 3 572 3 725 10 % 70 
Helse Sør-Øst 1 

 

1 881 2 000 1 930 2 053 7 % 69 
Sykehuset Østfold HF 14

 
184 178 156 148 5 % 47 

Sykehuset i Vestfold HF 13
 

120 147 142 157 14 % 67 
Akershus universitetssykehus HF 21

 
226 234 221 256 21 % 51 

Andel saker SØ av HSØ 7 % 10 % 9 % 8 % 7 %   
*forenklet rate basert på innbyggertall sykehusområder (2017) 

 
Driftsøkonomiske gevinster 
Et av effektmålene var at nytt østfoldsykehus skulle oppnå en driftsøkonomisk gevinst 
tilsvarende 180 millioner kroner. Den driftsøkonomiske gevinsten som skulle oppnås var i 
forprosjektrapporten (styresak 090-2010) i hovedsak basert på reduksjon i bemanning. 
Bemanningen er i alle årene høyere enn forutsetningene i forprosjektrapporten. En viktig  
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årsak til dette er økt aktivitetsnivå innenfor den polikliniske virksomheten. Sykehuset 
Østfold HF har hatt en vekst i brutto månedsverk som er større enn for foretaksgruppen i 
perioden fra 2014, men aktivitetsveksten har vært enda høyere. 
 
Det ble i 2016 og 2017 iverksatt tiltak som har bidratt til å øke effektiviteten. Bemanningen 
ble redusert i 2017, og driftsresultatene viste bedring. Mye tyder på at det var først i 2017 at 
arbeidskonseptene i det nye bygget var så godt implementert at reelle effektivitetsgevinster 
ble oppnådd. Dette tydeliggjøres ved utviklingen i kostnad per DRG-poeng som vist i figuren 
under.  
 
Figur 3: Kostnad pr DRG-poeng  

 
 
 
I 2015-2017 var det betydelige kostnader til bemanning, opplæring og IKT-systemer knyttet 
til å ta det nye sykehuset i bruk. Merkostnader på om lag 500 millioner kroner ble belastet 
regnskapene i disse årene, en andel av dette i form av bemanningskostnader som økte 
kostnadene per DRG-poeng.  
 
Resultatregnskapet ved beregning av EBITDA-margin (EBITDA = Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation, and Amortization, tilsvarende linjen driftsresultat + avskrivninger + 
nedskrivninger i tabellen under) gir en indikasjon på om ønskede driftsgevinster ble 
realisert. Når marginen opprettholdes eller øker indikerer det at helseforetaket 
effektiviserer driften. Som tabellen under viser, skjedde ikke dette i årene 2010-2015. I 
2016, 2017 og 2018 viser resultatregnskapet positive driftsresultater og EBITDA-marginen 
er økt.  
 
Tabell 4: Resultater Sykehuset Østfold HF, 2009-2018 
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2.9 Læringspunkter 
Evalueringen har identifisert flere læringspunkter. Det er i sluttrapporten trukket frem 13 
sentrale punkter som gir kunnskap til bruk i fremtidige planleggings- og byggeprosjekter.  
 
1. Evaluering av beregninger av kapasitetsbehov gir læring for å videreutvikle dagens 

framskrivningsmodell 
Læringspunktet viser til at systematisk kunnskap om hvordan beregning av kapasitetsbehov 
er sammenlignet med faktisk utvikling, er nyttig læring for å kunne utvikle framskrivnings-
modellen videre. 
 
2. Hvordan byggene blir utformet påvirker hvor funksjonelle områdene i sykehuset 

blir  
Under dette punktet poengteres det at beslutninger knyttet til byggets fotavtrykk og 
bygningsvolumer, hvilket gjøres tidlig i en planprosess, i stor grad påvirker hvordan 
funksjonsområdene i et sykehus blir utformet og hvor effektive de blir.  
 
3. Arkitektoniske virkemidler og god merking er viktig for at pasienter og pårørende 

skal finne fram i sykehuset          
Læringspunktet gir en anbefaling om at byggeprosjektene må benytte spesialkompetanse 
innenfor fagfeltet «veifinning» for å kunne utforme de fysiske omgivelsene tydeligere og mer 
lesbare for både ansatte, pasienter og andre besøkende.   
 
4. Ensengsrom bør fortsatt være standard 
Erfaringene fra å ha kun ensengsrom er ikke entydige. I en avveining mellom fordeler og 
ulemper anbefales det likevel at ensengsrom med eget bad bør være hovedprinsippet også i 
kommende sykehusbyggprosjekter. Det forutsettes her at læringspunktene 4 og 5 sees i 
sammenheng, slik at man finner løsninger for å kunne tilpasse seg ulike driftssituasjoner.  
 
5. Det må utvikles og planlegges løsninger som kan gi økt fleksibilitet i perioder med 

høyt belegg 
Læringspunktet viser til erfaringer fra Kalnes om at ensengsrom gir manglende fleksibilitet 
til å tilpasse seg ulike driftssituasjoner, som f.eks. i perioder med høyt belegg. Det må i nye 
sykehusbyggprosjekter utvikles og planlegges supplerende løsninger, f.eks. ved at enkelte 
rom bygges større slik at de ved overbelegg kan brukes av to pasienter eller et større rom 
per døgnenhet som kan fungere som en buffer. 
 
6. Ansatte trenger arbeidsplasser nær der behandlingen foregår for å kunne  
samarbeide om pasienten og ha et sted å dokumentere 
Læringspunktet peker på at et konsept som den «mobile medarbeider» hvor flere 
arbeidsprosesser skal gjøres på blant annet pasientrommene, forutsetter at de kliniske IKT-
løsningene er tilstrekkelig utviklet og er tilgjengelig på nettbrett og smarttelefoner.  
 
7. Knappe areal til støttefunksjoner kan gi dårligere effektivitet 
I en nødvendig prioritering innenfor en begrenset areal- og kostnadsramme, er det en fare 
for at areal til støttefunksjoner kan bli redusert slik at det påvirker arbeidsprosesser og 
effektivitet.  
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8. Integrering mellom psykisk helsevern og somatikk gir faglige synergier 
Læringspunktet retter oppmerksomheten mot særlige krav til utforming av bygg for psykisk 
helsevern, som blant annet betyr enkel tilgang til trygge og tilgjengelige uteområder, 
riktige materialvalg og robuste løsninger og romslige oppholdsarealer. 
 
9. Akuttmottak stiller høye krav til fleksibilitet og mulighet for senere utvidelse  
Evalueringen har vist at de prehospitale tjenestene, akuttfunksjonene i sykehuset og i 
kommunehelsetjenesten, påvirker dimensjonering og utforming av akuttmottaket og stiller 
svært høye krav til fleksibilitet og mulighet for senere utvidelser. Det anbefales at 
simuleringsverktøy benyttes i planlegging av akuttmottak og andre kliniske funksjoner med 
høye krav til effektiv pasientflyt og vareflyt.  
 
10. Poliklinikker må kunne endres raskt og være tilrettelagt for å møte pasienter ved   
hjelp av digitale konsultasjoner 
Læringspunktet omhandler behovet for at poliklinikkområder utformes på en måte som i   
større grad gir fleksible løsninger og mulighet for utvidelser, samt kan understøtte 
brukerstyring og bruk av ny teknologi. 
 
11. Prosjektorganisasjonen og organisasjonsutviklingsprosjektet må være tilgjengelig 

inntil ett år etter at bygget er ferdigstilt 
Det anbefales at ressurser fra prosjektorganisasjonen og helseforetakets organisasjons-
utviklingsprosjekt må være tilgjengelig for helseforetaket en tid etter ferdigstillelse.  
 

12. Valg av materialer må baseres på en vurdering ut fra hva som er den totalt beste 
løsningen gjennom livsløpet til bygget  

Læringspunktet peker på at valg av materialer og løsninger må vurderes ut fra hva som er 
den totalt beste løsningen gjennom livsløpet til bygget.  

 

13. Planer for realisering av gevinster ved nytt sykehus må justeres underveis  
Nye sykehusbygg medfører betydelige omstillingskostnader og mye tid til opplæring og 
tilvenning til nye arbeidsprosesser og systemer.  Læringspunktet viser til viktigheten av at 
planer for realisering av driftsgevinster justeres etter hvert som rammebetingelser og 
forutsetninger om drift og finansiering endrer seg. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Evalueringen har tatt utgangspunkt i de samfunnsmål, effektmål og resultatmål som ble 
vedtatt av Sykehuset Østfold HF (sak 90/10) og Helse Sør-Øst RHF (sak 090-2010) i 
forbindelse med godkjenning av forprosjektet i 2010.  
 
Administrerende direktør konstaterer at evalueringen av nytt østfoldsykehus Kalnes peker i 
retning av at befolkningen i opptaksområdet for Sykehuset Østfold HF har fått bedre tilgang 
på gode spesialisthelsetjenester. Videre viser evalueringen til høy produktivitet og en 
videreføring av god samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. I tillegg er det 
grunn for å anta at nytt østfoldsykehus Kalnes har bidratt til mer hensiktsmessige og 
effektive arbeidsprosesser.  
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Samtidig har Sykehuset Østfold HF en høyere beleggsprosent både innenfor somatikk og 
psykisk helsevern enn flere andre helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst. Ved Kalnes er 
beleggsprosent høyere enn det som er faglig og driftsmessig ønskelig. Administrerende 
direktør vil i denne sammenheng påpeke at evalueringen viser at det er realisert et mindre 
antall senger ved Sykehuset Østfold HF enn det forprosjektet tilsa. Videre er nytt 
østfoldsykehus planlagt ut fra en høy utnyttelsesgrad. I denne sammenheng vil 
administrerende direktør peke på at styret i Helse Sør-Øst RHF, gjennom Regional 
utviklingsplan 2035, har besluttet at det for fremtidige byggeprosjekter skal legges en lavere 
utnyttelsesgrad til grunn for beregning av kapasitet, jf. styresak 114-2018 
 
Administrerende direktør har bedt Sykehuset Østfold HF utarbeide en plan for å styrke 
kapasiteten ved helseforetaket. Sykehuset Østfold HF arbeider aktivt med dette, og har i den 
forbindelse blant annet startet et arbeid for å vurdere utnyttelse av kapasiteten ved Moss.  
 
Evalueringen støtter i sine vurderinger opp under de funn Sykehuset Østfold HF selv har 
identifisert når det gjelder akuttmottaket.  Fra tidlig etter åpningen av nytt sykehus i 2015 
til dags dato har akuttmottaket hatt kapasitetsutfordringer. Sykehuset Østfold HF har derfor 
vurdert ulike alternativer for å tilpasse akuttmottaket til fremtidig aktivitet og driftsmodell. 
Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i sak 115-2019 orientert om konseptfaseapport for utvidelse 
av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes.  
 
Administrerende direktør vil peke på viktigheten at man gjennomfører evalueringer av nye 
bygg slik det nå er gjort for nytt østfoldsykehus. Hensikten med evalueringen har vært å 
innhente erfaringer fra de tre første driftsårene ved det nye sykehuset, for å bruke 
kunnskapen i fremtidige planleggings- og byggeprosjekter. Det er i sluttrapporten trukket 
frem 13 sentrale punkter som vil bidra til kunnskapsbasert og fremtidsrettet utvikling av 
nye sykehus. Evalueringen av nytt østfoldsykehus Kalnes har gitt Helse Sør-Øst ny kunnskap 
og administrerende direktør vil bidra til denne kunnskapen brukes i pågående og 
kommende byggeprosjekter. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar evalueringen av nytt østfoldsykehus Kalnes 
til orientering. Videre anbefaler administrerende direktør at styret tar til etterretning at 
Sykehuset Østfold HF arbeider med en plan for å styrke kapasiteten ved helseforetaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  

• Evaluering av nytt østfoldsykehus, Kalnes – sluttrapport (05.06.2020) 
 
Utrykte vedlegg: 

• Evaluering av nytt østfoldsykehus Kalnes- hovedrapport Sykehusbygg HF 2020 (26.03.2020) 
 

https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Hovedrapport_%20Evaluering%20av%20nytt%20%C3%B8stfoldsykehus.pdf
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