
 

 

 

Infoskriv 4 – Status april 2015 

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, infoskriv nr. 2 10.03.2014 og infoskriv nr. 3 30.04.2014. 

1 Generell orientering 

Klassifikasjonssystemet er utviklet av Kompetansenettverket for sykehusplanlegging, som er 

underlagt direktoratet. Klassifikasjonssystemet 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.  

Klassifikasjonssystemet er utviklet av Helsedirektoratet gjennom  Kompetansenettverket for 

sykehusplanlegging der SINTEF gjennom flere år har hatt rollen som faglig rådgiver og sekretariat. 

Fra 1. januar 2015 overtok Sykehusbygg HF Kompetansenettverkets oppgaver, da 

Kompetansenettverket ble avviklet, herunder forvaltningen av Klassifikasjonssystemet. 

Klassifikasjonssystemet har vært under revisjon og videreutvikling i 2012-2015.  

Mens SINTEF har hatt ansvar for det faglige innholdet i Klassifikasjonssystemet, har Multiconsult 

vært engasjert for å utvikle den Nasjonale databasen (ND) (www.klassifikasjonssystemet.no). 

Multiconsult er også engasjert inntil videre for drift og support, med faglig bistand fra SINTEF. Disse 

oppgavene vil etter hvert overtas av Sykehusbygg HF. 

Det minnes om at hvert enkelt helseforetak er hjemmelshaver til sine bygninger og har ansvar for å 

klassifisere og holde sine data oppdatert iht. Klassifikasjonssystemet. 

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

for de HF som nå er i oppstarten av sitt registreringsarbeid og de som har registrert i løpet av 2014. 

2 Revisjoner og endringstabeller 

Siste oppdatering er ny versjon 3.1.4 pr mars 2015  

Denne versjonsendringen dreier seg i hovedsak om en opprydding av romnavn som opptrer dobbelt 

og innføring av noen nye romnavn, og kommer ikke i konflikt med klassifiserte data for de som 

allerede har klassifisert. 
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På bakgrunn av erfaringene så langt har Multiconsult og SINTEF overlevert anbefalinger til 

Sykehusbygg HF knyttet til forbedring og videreutvikling av Klassifikasjonssystemet og Nasjonal 

database på lengre sikt. 

Tidligere revisjoner: 

Klassifikasjonssystemet har vært gjenstand for revisjon og versjonsendringer flere ganger siden 

versjon 1.0 kom i 2006. En komplett oversikt er gitt på www.klassifikasjonssystemet.no: 

 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) 

o Oppdatert versjon 3.1.2 (desember 2013)  

 Versjon 3.1.3 (mars 2014) 

 Versjon 3.1.4 (mars 2015) 

 

3 Tilpasning av FDV-systemene til Klassifikasjonssystemet 

Det er anbefalt at videre registrering i størst mulig grad bør foregå i helseforetakenes FDV-systemer. 

Dette forutsetter at FDV-systemene tilpasses Klassifikasjonssystemet. Multiconsult er kjent med at 

Plania, Lydia og Norconsult ISY Eiendom er tilrettelagt for registrering iht. Klassifikasjonssystemet.  

En slik tilrettelegging må etterspørres også hos de øvrige  av helseforetakenes FDV-

systemleverandører. Dette må initieres av de aktuelle helseforetakene selv. Etter at det er 

tilrettelagt for klassifisering i FDV-systemene må versjonsoppdatering bestilles snarest mulig av det 

enkelte helseforetak.  

Tilbakeføring av klassifiserte data i Nasjonal database til FDV-systemene 

De HFene som har klassifisert via Excel-maler i 2014 (dette gjelder hovedsakelig HSØ i forbindelse 

med registreringsprosjektet HSØ 2030), bør snarest mulig legge til rette for at klassifiserte data i 

Nasjonal database kan tilbakeføres til FDV-systemene i det enkelte HF. Dette haster for å unngå at 

klassifiserte data blir utdatert og slik at HFene kan jobbe videre med å holde dataene oppdatert i 

sine FDV-systemer.  

Systemleverandørene Plania og Lydia uttalte tidlig at de hadde tro på at koblingen mellom Nasjonal 

database og systemene for overføring/tilbakeføring av data skal være uproblematisk. Plania har gjort 

tilretteleggingen, og har i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF nylig kommet i mål med 

tilbakeføring av data, slik at all videre registrering nå kan foregå direkte i FDV-systemet.  Også Lydia 

er i mål med sin tilrettelegging og er i samarbeid med Sykehuspartner og Sørlandet sykehus HF per 

dags dato i gang med å tilbakeføre klassifiserte data. 
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4 Nasjonal database 

Brukerveiledning for Nasjonal database er tilgjengelig under en egen knapp på forsiden til 

www.klassifikasjonssystemet.no.  

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå lastet opp sine klassifiserte bygninger i Nasjonal database, 

som et ledd i et større registreringsprosjekt i HSØ. I Helse Vest er Helse Bergen, Helse Fonna og 

Helse Stavanger godt i gang med registreringsarbeidet. Det er også signalisert at Helse Nord er i gang 

med registreringsarbeidet. Signaler tyder på at også andre HF i de øvrige regioner er i 

oppstartsfasen. 

Informasjon om de alternative måtene å registrere på  

Det finnes i dag to ulike fremgangsmåter for registrering av rom i Nasjonal database: 

1. Romdata kan importeres samlet per bygning via en importfil (Excel-format)  
2. Romdata kan legges til manuelt/direkte i databasen, rom for rom, og man kan også slette 

eller endre rom direkte i databasen (Rom) (merk at denne kun gjelder hvis du allerede har 
lagt inn romdata i databasen, og ønsker å hente eksisterende data fra databasen) 

Det er som tidligere nevnt anbefalt at videre registrering i størst mulig grad bør foregå i 

helseforetakenes FDV-systemer etter at de er tilpasset Klassifikasjonssystemet. Etter at 

klassifiseringen og registreringen er gjort i FDV-systemet, tas det en «datadump» fra FDV-systemet, 

som legges inni en importmal som lar seg laste opp i Nasjonal database (ref. pkt. 1 over).  

Dersom klassifikasjonsdata skal brukes/trengs før FDV-systemene er tilrettelagt, bør klassifiseringen 

foregå i registreringsmaler (Excel), som så gjøres om til en importfil (ref. pkt. 1 over). Dette har vært 

hovedmodellen hittil. Konsekvensen av å ikke klassifisere direkte i FDV-systemet, er at tilbakeføring 

av denne dataen til FDV-systemene på et senere tidspunkt kan medføre en andel utdatert 

informasjon. Det betyr at jo lenger tidsrommet fra registrering til tilbakeføring i FDV-systemet er, jo 

større andel utdatert data risikerer man å få. 
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5 Bruk av data og nytteverdi  

Mulige bruksområder for Klassifikasjonssystemet er mange, og systemet har potensial til å bli et 

svært nyttig og viktig verktøy for helseforetakene i en rekke sammenhenger. Mange av 

bruksmulighetene er på et strategisk/taktisk nivå som grunnlag for forbedring, effektivisering og 

strategisk planlegging (f.eks. benchmarking, oversikt over kapasiteter for særskilte rom og 

funksjoner, arealplanlegging/-disponering, kapasitets- og arealutnyttelse etc.). Videre vil noen 

bruksområder kreve kobling mot andre data, der særlig aktivitetsdata er sentralt (helseforetakets 

egne data, evt. uttrekk fra NPR).  

Både helseforetakene og de regionale helseforetakene (RHF) har behov for opplysninger om 

kapasitet, arealbruk og arealeffektivitet.  Klassifisert areal kan danne grunnlag for analyser og 

beslutninger i en rekke sammenhenger: 

 Vurdering av kapasiteter og arealbruk til bruk i analyser av sykehusstruktur (f.eks. 

utviklingsplaner)  

 Sammenlikninger mellom sykehus innenfor det enkelte HF og mellom HF 

 Analyser av kapasitetsutnyttelser for effektivisering av virksomheten 

 Strategisk utvikling av bygg og eiendom 

 Vurdering av arealbehov og arealeffektivitet 

 Vurdering og godkjenning av sykehusprosjekter 

 Utvikling av erfaringsbaserte standarder 

 Forskning og utvikling 

Klassifiserte arealdata, både alene og koblet mot andre datakilder, kan altså gi viktig styrings- og 
planleggingsinformasjon innen en rekke viktige områder. 

Sammen med informasjon fra Klassifikasjonssystemet vil det, avhengig av hvilken analyse man 
ønsker å gjennomføre, også kunne være behov for å kombinere informasjonen med for eksempel: 

 Aktivitetsdata 

 Bemanningsdata 

 Egnethetsvurderinger  

 Tilstandsvurderinger 

 Tegningsgrunnlag 

 

 




