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1. Overordnet om SUS2023 OU 
Figuren viser samlet rapporterings- og beslutningsstruktur for SUS2023 og SUS2023 

Organisasjonsutvikling. Prosjektrådet er styringskomité for arbeidet.  

 

 

Organisasjonsutviklingsteamet er pådriver for at nødvendig utvikling mot SUS2023 skjer 

ved SUS i prosjektperioden fram mot innflytting. Kjerneoppdraget til OU-teamet er å 

sikre at SUS sine medarbeidere har ferdigheter og kompetanse til å ta i bruk nye areal, 

ny teknologi, nytt utstyr og ny logistikk i SUS2023.  

Informasjonsutveksling mellom byggprosjektet SUS2023 og organisasjonsprosjektet 

SUS2023 OU skjer kontinuerlig i etablerte arenaer, og gjennom felles deltagelse i alle 

aktiviteter/prosjekter der det er store avhengigheter. Figuren nedenfor viser måten 

framdriften i OU-arbeidet speiler framdriften i SUS2023-prosjektet i perioden fram mot 

2023.  
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Vi skal sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og 

samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i Sør-Rogaland. Arbeidet 

organiseres i tre overordnede arbeidsstrømmer/programmer: Dagtilbudet, Døgntilbudet 

og Multisenter. Under prosjektdirektør OU er det i tillegg etablert et 

programstyringskontor, kommunikasjonsansvarlig og teknologiarkitekturansvarlig.  

 

 

SUS2023 OU innhenter kunnskap fra flere kanaler som grunnlag for gode og relevante 

beslutninger i prosjektrådet (se figur)  
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En prioritert aktivitet planlagt for september 2018 er å samle prosjektrådet til en 

workshop for utarbeide kriterier for hvilke OU-aktiviteter som skal prioriteres, for å sikre 

at vi gjør nok av det riktige utviklingsarbeidet for SUS2023 til rett tid.  

 

2. Program Dagtilbudet SUS 

 

Kartlegging dagtilbud 

Programmet Dagtilbudet SUS har fokus på prosjektet Driftsmodeller for dagtilbudet ved 

SUS i 2023 som skal videreutvikle og teste gode og innovative tjenesteløsninger. 

Arbeidet skal inspireres av, videreføre og videreutvikle velfungerende løsninger, samt gi 

kunnskap om nye modeller for dagbehandling og poliklinikk. 

Innsikt pasient 

Vi skal sikre brukerens perspektiv i løsninger, både pasient, pårørende og medarbeidere. 

Det er i løpet av våren blitt gjennomført workshops med rundt 30 medarbeidere ved 

SUS. Parallelt med dette er det blitt gjennomført 12 pasientintervju, som reflekterer et 

spenn i alder fra 4 mnd til 86 år, samt en spredning i diagnoser og sykdomsforløp.  

Det har også blitt gjennomført flere kartlegginger i form av observasjoner på ulike 

avdelinger. Basert på dette arbeidet er brukerperspektivet etablert.   
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Virtuelle SUS 

I mars ble det gjennomført en studiereise til Helsinki University Hospital. Denne reisen 

ga innsikt i hvordan et sykehus kan organisere virtuelle tjenester i større skala. På 

bakgrunn av denne kunnskapen har vi etablert prosjektet Virtuelle SUS. Prosjektet har 

fokus på å utnytte mulighetene som ligger i teknologi og vil starte PDSA1 løpet der verdi 

for pasient og behandler kan realiseres på kort sikt. Det er besluttet å starte med 

videokonsultasjon gjennom verktøyet Skype for business. Pilot er startet på gastrologisk 

enhet med fokus på IBD (inflammatorisk tarmsykdom) pasienter. Innsikten arbeidet i 

piloten gir presenteres løpende for prosjektrådet.  

                                                      
1 PDSA-sirkelen (Plan-Do-Study-Act) – metode for kvalitetsforbedring  
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Prosjektet koordinerer tett med referansegruppen bestående av representanter fra 

Helse Vest, det regionale prosjektet Alle Møter, Helse Vest IKT og direktoratet for e-

helse. Representanter fra alle HF’ene er invitert inn i arbeidet.  

Plan videre 

Det neste arbeidet Dagtilbudet skal etablere er Dagkirurgi Våland. Dette prosjektet er et 

samarbeid med Arealplan Våland og prosjekt Sentraloperasjon Ullandhaug. 

 

3. Program Døgntilbudet SUS 
Prosjektet Døgntilbudet SUS inneholder en rekke aktiviteter for å forberede drift i 

døgnsykehuset og akuttsykehuset på Ullandhaug. Påbegynte aktiviteter er 

sengeområde, modeller for plassering av fag og et tverrfaglig og psykiatri/somatikk/rus 
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Sengeområdet 

Døgntilbudet har startet arbeidet med å utvikle modeller for plassering av fag i bygget 

på Ullandhaug. Arbeidet har startet med innspill fra medarbeiderne. En workshop med 

ca. 60 mellomledere som representerer alle fag med normalsenger som ikke er plassert 

på Ullandhaug. Resultatene fra workshopen resulterte i et kartleggingsskjema.  

Kartleggingsskjemaet har blitt brukt i 24 intervjuer med over 80 nivå 3-4 ledere. Alle fag 

har blitt hørt samt hatt mulighet til å uttale seg om koblinger til areal/utstyr og 

tjenester: 

- Nærhet til kritiske areal i forhold til pasientsikkerhet, dvs. kvalitet i tjenesten 

- Nærhet til kritiske areal i forhold til effektivitet dvs. knyttet til hvor ofte og hvor 

mye brukes et areal/tjeneste 

- Sambruk av ressurser i forhold til likheter i pasientgrupper/pleie 

- Viktige punkt for prosjekter videre (75 punkt er notert og vil jobbes med videre 

inn i delprosjekt) 

I juni vil alle involverte bli invitert til et informasjonsmøte for deling av funn og svar fra 

kartleggingsundersøkelsen. Arbeidet er en del av en implementeringsstrategi for å skape 

eierskap og forståelse for valgt plasseringsmodell. 

Neste steg i prosessen er innhenting av tall og analysemateriell fra eget foretak, samt 

evidens gjennom forskning. Materialet sammenstilles og brukes videre i workshops og 

risiko analyser for å etablere forslag til plassering der positive og negative konsekvenser 

belyses. 

 

Operasjonsområdet 

 

Det vil bli et forstudie for innhenting av data for å hente innsikt fra operasjonsområdet. 

Oppstart ble besluttet 8.mai i prosjektrådet. Det er behov for å kartlegge dagens drift 

opp mot fremtidig drift i nye lokaler og på to steder, endringsprosjekter. En ønsker å 

kartlegge prosjekter som kan gjøre transformasjonen inn i 2023 lettere og føre til 

gevinster før innflytting i nytt bygg, gevinstprosjekt.  

 

Arbeidet vil samkjøres med DK Våland. En samling av dagkirurgi, økt åpningstid og 

nærhet til personell i poliklinikk kan gi nye muligheter. 
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Tverrfaglig samarbeid Psyk/Som/Rus   

 

Den økte fysiske avstanden mellom psykiatrien (Våland) og somatikken (Ullandhaug) 

fører til et behov for å kartlegge nåværende arbeidsprosesser med tanke på framtidige 

arbeidsprosesser i 2023. Det har en verdi for fagene å møtes for å dele perspektiv og 

øke forståelsen for de utfordringene disse pasientene opplever i dag. Dette er  

komplekse pasientforløp med uoversiktlige beslutningspunkt og mange fag involvert. 

Eksempler på beslutningspunkt for noen pasientgrupper: 
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Hensikten med mulighetsstudiet er å utforske hva vi gjør i dag samt hente inn løsninger 

fra andre sykehus i Norge og utlandet før en etablerer en anbefalt løsning som testes ut 

med tanke på læring og implementering for fremtiden. 

 

Plan videre 

Intermediærpasienten i SUS2023 må kartlegges. Innspill til rammene rundt denne må 
involvere flere parter. Arbeidet starter ved at aktuelle klinikksjefer, tillitsvalgte, 
fagdirektør og administrerende direktør utgjør en prosjekteiergruppe. 
Prosjekteiergruppen møter i august 2018, og beskriver i fellesskap mulighetsrommet før 
en prosjektgruppe etableres.   

4. Program Multisenter  
De endelige løsningene for levering av tjenester i 2023 blir utviklet gjennom Døgn og 

Dag arbeidsprosesser.  I et begrenset tidsrom er det likevel behov for en egen 
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arbeidsprosess som håndterer konsekvensen av disse løsningene gitt at SUS2023 består 

av flere lokalisasjoner.  Multisenterprosessen har som formål å sikre at løsningene 

etableres i tråd med strategisk retning og mål i foretaket. En viktig forutsetning er at 

målbildet er godt beskrevet og forstått av aktørene. På bakgrunn av en omforent 

metode vil første steg være å beskrive hvilke tjenester hver enkelt enhet i foretaket vil 

måtte levere i 2023.  Deretter vil disse tjenestene fordeles på aktiviteter på Ullandhaug 

og Våland.  Det må sikres at aktivitetene gjennomføres med tilstrekkelig kompetanse 

(nivå og antall), areal, utstyr og akutt responstid på den enkelte lokalisasjon.  Det vil bli 

benyttet pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsmetodikk (PDSA), risikovurderinger, 

simulering og modellering i dette arbeidet.  Resultatet vil bli formidlet tilbake til Døgn og 

Dag for eventuelle justeringer av løsninger.  Nye eller justerte løsninger, 

samarbeidsformer og arbeidsprosesser vil måtte utvikles for å oppnå målene og levere 

tjenestene.  Derfor vil det parallelt være viktig at det utvikles implementeringskraft i 

samarbeid med linjeledelse og andre deler av organisasjonen opptatt av kvalitet, 

forbedring, ledelse og operative verdier. Innholdet i, og gjennomføringen av 

læringsreisen frem mot et nytt sykehus er allerede i gang og må utvikles videre.  

Risikohåndtering 
SUS2023OU er opptatt av å håndtere risiko knyttet både til gjennomføringen og 

styringen av arbeidsprosessene og til utviklingen av løsninger i det nye sykehuset (alle 

lokalisasjonene). 

Risikohåndteringen 

har som målsetting å 

være praktisk 

orientert og direkte 

relevant for utvikling 

av løsninger som 

reduserer fare for 

uønskede hendelser 

(fault tree analysis).  I 

tillegg må 

risikovurderingene 

forberede 

organisasjonen 

Figur:  Illustrasjon av Bowtie modellen 
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dersom uønskede hendelser likevel inntreffer (event tree analysis).  Metoden som best 

kombinerer disse to hensyn er «Bow-tie» modellen2 (se figur).   

Ved å identifisere potensielle uønskede hendelser prospektivt vil drivere og årsaker til 

disse hendelsene bli beskrevet og forebyggende elementer vurdert.  

Tilsvarende vil elementer viktige for å håndtere en uønsket hendelse dersom den likevel 

oppstår også bli identifisert og håndtert.  SUS2023OU vil søke å primært identifisere 

elementer som ikke er håndtert slik at ansvar, roller og planer for håndtering kan bli 

etablert. Det vil være opp til de enkelte arbeidsprosessene og delprosessene å 

identifisere potensielle uønskede hendelser.  Dette sikrer at risikovurderingene er nært 

knyttet til fagkompetanse og linjeledelse. 

 

Erfaringer fra andre 

I tillegg til å håndtere identifiserte risikoelementer gjennom egne risikovurderinger, er 

det en målsetting å lære av andre.  Håndtering av korridorutfordringen ved Sykehuset 

Østfold er erfaringer som er spesielt viktige i denne sammenheng. 

Både SUS2023 og SUS2023OU har foretatt analyser av disse erfaringene.  SUS2023 har 

kommentert risikoelementene i en egen fremstilling. 

SUS2023OU har fått hjelp av kommunikasjonsavdelingen til å systematisere innspill i 

media, og i tillegg analysert notater fra besøk og møter med representanter for 

Sykehuset Østfold.  Risikoelementene fra denne gjennomgangen er kartlagt i egen 

oversikt.  SUS2023OU har deretter i en egen workshop gjennomgått noen av disse 

elementene for å beskrive hvordan de prinsipielt kan få konsekvens for videre arbeid.  I 

denne workshop’en ble det særlig lagt vekt på om risikoelementet var under håndtering 

i SUS eller ikke.  Deretter ble elementene fra Kalnes gjennomgangen vurdert opp mot 

hvilken effekt valgte løsninger i SUS2023 og mulige løsninger SUS2023OU konseptene 

har på utfordringen beskrevet, men også hvilken effekt løsningene har på mål og 

kriterier brukt i valg av løsninger. 

                                                      
2 de Ruijter,A. Guldenmund, F. The bowtie method: A reveiw.  Safety Science 88 (2016) 211 – 218. 

 



                                                                                          

13 

 

Effekt av risikohåndtering 

Gjennomgangen i denne workshopen demonstrerte behovet for å sikre tilstrekkelig 

dokumentasjon på utfordringen, men også på mål og kriterier for valgte løsninger der 

dette er kritisk for å sikre at effekten av en risikohåndtering ikke truer den opprinnelige 

målsettingen.  Den endelige risikohåndteringen skal ikke bare håndtere utfordringen, 

men også sikre at den valgte løsningen oppnår målene for SUS2023 / SUS2023OU 

konseptet.   

Se tabellen nedenfor for en skjematisk oversikt av prosessen.  

  

Dersom målene eller kriteriene for valgt løsning ikke er tilstrekkelig beskrevet for å sikre 

effekt av en risikovurdering, vil SUS2023OU søke å dokumentere dette ytterligere.  

Dette vil gjøres i samarbeid med SUS2023, brukergruppene og andre relevante aktører 

(som f.eks. Sykehusbygg).  I tillegg vil SUS2023OU innhente evidens- og erfaringsbasert 

kunnskap eksternt for ytterligere å belyse utfordringer, mål og kriterier for valgte og 

foreslåtte løsninger der dette er hensiktsmessig.   

Effekten av en risikovurdering vil presenteres for Prosjektrådet når det er aktuelt å 

justere prinsipper eller premisser for valgte løsning.  Prosjektrådet vil også måtte ta 

stilling til fordeling av ansvar og roller for håndtering av risikoelementer som ikke 

allerede håndteres.   Det endelige målet for SUS2023OU er å informere og forbedre 

løsningene i Døgn, Dag og Multisenter. 

Plan videre 

SUS2023OU vil fortsette å regelmessig gjennomgå uønskede hendelser i liten og stor 

skala der dette er hensiktsmessig for progresjon og kontroll i arbeidet.  Innspill til 

Risikoregisteret vil brukes til disse gjennomgangene. En uønsket hendelse, basert på 



                                                                                          

14 

 

erfaringene fra Kalnes, som vil kreve en koordinert gjennomgang er korridorpasient 

utfordringen.  


