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Det er vurdert om man bør revidere hovedfunksjonsprogrammet på grunnlag av den 
den nye befolkningsframskrivingen fra SSB. 
 
I 2014, som var basisåret i hovedfunksjonsprogrammet, var det 352 638 innbyggere i de 
18 kommunene i inntaksområdet. SSB MMMM 2014 hadde en prognose på 430 467 
innbyggere i 2030. Den nye framskrivingen, SSB MMMM 2016, har en prognose på 
422 616 innbyggere i 2030, som er 1, 8 % lavere enn framskrivingen fra 2014. 
 
Første byggetrinn planlegges ut fra beregnet aktivitet i 2030 etter en metodikk som kan 
beskrives med følgende figur: 



 
 

Den demografiske framskrivingen tar hensyn til at innbyggernes behov for 
spesialisthelsetjenester varierer med kjønn og alder. De gruppene som har størst behov 
for spesialisthelsetjenester, er antagelig de som flytter minst på seg under 
konjunktursvingninger som vi opplever nå. 
 
Den demografisk framskrevne aktiviteten er korrigert for forventede endringer i 
sykdomsbilde og behandlingsmetoder m.m. Usikkerheten om hvordan 
behandlingsmetodene vil utvikle seg fremover, er sannsynligvis vesentlig større enn 
usikkerheten om hvordan befolkningen vil vokse i regionen. 
 
Ut fra den informasjonen man har, er det konkludert med at den nye 
befolkningsframskrivingen fra SSB ikke gir grunnlag for å revurdere arealbehovet i 
2030. 
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Trinn 1 - matematikk

Trinn 2 – Kvalitative vurderinger utover demografi

• Sykelighets- og tilbudsendringer
• Omstillingstiltak i forhold til behandlingsnivåer
• Overføringer til primærhelsetjenesten 

(samhandlingsreformen)
• Generelle observerte endringer i trender

Trinn 3 – Estimere kapasitets- og arealbehov på funksjonsnivå
• Forutsetninger om arealstandarder for rom
• Forutsetning om utnyttelsesgrader og åpningstider
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