
Infoskriv 3 – Status mai 2014 

Om klassifikasjonssystemet for helsebygg og nasjonal database 

(www.klassifikasjonssystemet.no) 

 

Det vises til tidligere informasjon om klassifikasjonssystemet for helsebygg, ref infoskriv nr. 1 

28.06.2013. og infoskriv nr. 2 10.03.2014. 

1 Generell orientering 

Klassifikasjonssystemet er utviklet av Kompetansenettverket for sykehusplanlegging, som er 

underlagt direktoratet. Det er omtalt i foretaksprotokollen for alle de regionale helseforetakene 

(RHF) i 2010 pkt 4.3 investeringer og kapitalforvaltning: «Foretaksmøtet ba Helse NN registrere sine 

sykehusbygg i tråd med klassifikasjonssystemet». Målsettingen med klassifikasjonssystemet er å 

bidra til en god og aktiv forvaltning av sykehusbygg ved at informasjon kan innhentes om arealbruk 

og kapasitetsutnyttelse for de ulike funksjoner og rom. Dette gir grunnlag for å analysere hvordan 

ressursene kan videreutvikles.  

Sintef har hatt ansvaret for det faglige innholdet i klassifikasjonssystemet, mens Multiconsult har 

stått for utvikling av den Nasjonale Databasen (ND) (www.klassifikasjonssystemet.no), og står for 

drift og support, med faglig bistand fra Sintef. 

I dette skrivet orienteres kort om status, endringer og forhold som er viktige å være klar over for de 

HF som nå er i oppstarten av sitt registreringsarbeid. 

2 Revisjoner og endringstabeller 

Siste oppdatering er ny versjon 3.1.3 mars 2014.  

Erfaringene fra registreringsarbeidet for HSØ har ført til en utvidelse av valg av romnavn knyttet til 

de ulike delfunksjonene. Ingen ting er endret, fjernet eller flyttet, det er kun gitt noen f lere 

valgmuligheter av kombinasjoner av delfunksjoner og romnavn. 

Tidligere revisjoner: 

Klassifikasjonssystemet har vært revidert flere ganger siden versjon 1.0 kom i 2006: 

Versjon 1.0 (16.8.2006) 

Versjon 2 (21.5.2009) 

Versjon 3.0 (16.3.2012) 

Versjon 3.1 (1.12.2012) 

Versjon 3.1 databaseversjon av excelregneark fra klassifikasjonssystemet.no (1.1.2013) 

Versjon 3.1.2 (ca 1 september 2013 – justert etter at det er funnet feil i versjon 3.1) 

http://www.klassifikasjonssystemet.no/


 Oppdatert versjon 3.1.2 (desember 2013)Versjon 3.1.3 (mars 2014) 

Endringstabeller 

Endringstabeller som grunnlag for konvertering av tidligere versjoner til siste versjon ligger 

tilgjengelig på nettsiden. 

 

3 Tilpasning av FDV-systemene til klassifikasjonssystemet 

FDV-leverandørene Lydia og Plania er i gang med å tilpasse verktøyene til klassifikasjonssystemet. 

Når systemene er tilrettelagt vil det være mulig å importere allerede registrerte data fra ND tilbake 

til FDV-systemene.  

Lydia og Plania vil bli tilpasset slik at senere klassifiseringer og endringer i allerede registrerte rom 

kan gjøres direkte i FDV-systemene. 

Plania forventer å kunne levere ny versjon i løpet av april/mai. 

For Lydia er det foreløpig ikke avklart når endringene kan implementeres. 

Norconsult tilpasset sitt FDV-system ISY Eiendom til klassifikasjonssystemet i 2012. 

 

4 Nasjonal database 

Brukerveiledning for nasjonal database er revidert og er tilgjengelig under en egen knapp på 

nettsidens forside.  

De første helseforetakene har lastet opp sine klassifiserte bygninger i databasen, som ledd i et større 

registreringsprosjekt i HSØ. En rekke flere HF i HSØ vil følge etter i løpet av våren. Signaler tyder på 

at flere HF i de øvrige regioner også jobber med registrering.  

I Helse Vest har Helse Bergen og Helse Fonna klassifisert sine arealer og vil starte import til 

databasen.  

Eiendomsforum i Helse Nord har hatt felles oppstartmøte for sine helseforetak og skal i gang med 

registrering. 


