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Innledning: 
Saksfremlegget omhandler de viktigste tema fra SUS2023 og SUS2023 OU. Kvartalsrapport pr 31.12.17 
for SUS2023 og funksjonsprosjektrapporten følger denne saken. 
 
SUS2023: 
Reguleringsarbeid 
Helse Stavangers forslag til detaljregulering av første byggetrinn for nytt sykehus ligger ute på høring 
med en høringsfrist som er forlenget fra 02.02.18 til 19. 02.18 etter anmodning fra Statens vegvesen. 
Fristforlengelsen vil få konsekvenser for når planen kan behandles i kommunalstyret for byutvikling 
og Stavanger bystyre. Planen kan i beste fall behandles i kommunalstyret den 22. mars og bystyret den 
23. april. Det neste møtet i bystyret er 28. mai. 
 
Helse Stavanger forbereder et forslag til detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og ny adkomstvei 
fra Kristine Bonnevies vei til kommunegrensen mot Stavanger. Det er avtalt et oppstartmøte med 
Statens vegvesen og Sola kommune 8. februar. 
 
Både kommunalstyret for byutvikling i Stavanger og utvalget for plan og miljø i Sola ønsker at det skal 
vurderes alternative adkomstveier til sykehuset. Helse Stavanger har avtalt et møte med lederne og 
nestlederne i de to utvalgene 7. februar. Hensikten med møtet er å prøve å få forståelse for at det er 
tilstrekkelig med en adkomst til sykehuset fra Kristine Bonnevies vei i første byggetrinn, i henhold til 
bestemmelsene i den vedtatte områdereguleringen. 
 
Erverv av grunn 
Avtalen om kjøp av tomt til nytt sykehus fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune ble 
signert av alle tre parter 8. januar. 
 
Helse Stavanger sendte 4. januar et tilbud til Ipark Eiendom AS om kjøp av resterende tomt til nytt 
sykehus mot «makeskifte» med arealer innen kunnskapsparken som eies av Rogaland fylkeskommune 
og Stavanger kommune. Første forhandlingsmøte mellom de fire partene ble avholdt 23. januar.  
 
Infrastruktur 
Det pågår fortsatt arbeid med prosjektering av første entreprise for infrastruktur i samarbeid med 
Stavanger kommune. Første entreprise vil ha som hovedformål å klargjøre for utgraving av 
byggegropen for nytt sykehus og bygging av parkeringshus. Dette innebærer opparbeiding av en 
midlertidig adkomst fra Madlaveien og en anleggsvei opp til byggegropen for nytt sykehus, utgraving 
av avskjærende grøfter for overvann fra områdene nord og øst for byggegropen og bygging av 
ledningsanlegg som blant annet skal føre overvann fra byggegropen til Grannesbekken i nedre del av 
universitetsområdet. 
 
Det tas sikte på at den midlertidige adkomsten fra Madlaveien skal være hovedadkomsten til 
byggeplassen inntil den permanente adkomstveien fra Kristine Bonnevies vei kan tas i bruk. Det søkes 
om en midlertidig adkomst i inntil to år. 
 
Refusjon for mva. for vei-, vann- og avløpsanlegg 
Det pågår forhandlinger med Stavanger kommune om en avtale om refusjon av mva. etter 
anleggsbidragsmodellen for kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg. Det er første gang Stavanger 
kommune inngår en slik avtale med en utbygger og det er flere temaer som det forhandles om, blant 
annet spørsmål om forskuddsbetaling og bankgaranti. 
 
Det forberedes forhandlinger om en tilsvarende avtale med Rogaland fylkeskommune og Statens 
vegvesen om refusjon av mva for fylkesveianlegg. 
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Kostnadsstyring 
Kostnadsestimatet er oppdatert basert på ferdigstilt funksjonsprosjekt, og endringene fra 
forprosjektrapporten er forklart og beskrevet i kvartalsrapporten.  
 
Brukermedvirkning 
Fuksjonsprosjektrapporten konkluderer de valgte løsninger etter brukermedvirkning. Det vil bli 
videre bli innkalt til et dialogmøte med de tillitsvalgtes organisasjoner for å avklare nærmere 
deltagelse fra brukerne i gjennomføringsfasen av SUS2023. 
 
Entrepriser 
Heisentreprisen ble lagt ut på Doffin 17. november 2017. Det kom inn fire tilbud innen fristens utløp, 
og etter en grundig evaluering, ble KONE AS innstilt som vinner av konkurransen.  
 
Anbudskonkurranse for parkeringshus for ansatte, gjennomføres etter BVP-metoden (Best Value 
Procurement). Konkurransen ble kunngjort 15 desember, og ved pre-kvalifiseringsfristens utløp 26. 
januar var det seks selskap (fem norske og et utenlandsk) som hadde søkt om å bli pre-kvalifisert. 
Etter en gjennomgang av søknadene mot kvalifiseringskriteriene, har prosjektet besluttet å invitere 
fire av søkerne med i den videre prosessen.  
 
Det er videre kunngjort via Doffin om intensjon om å inngå kontrakt for fjernvarme- og kjøling med 
Lyse Neo, og karensperioden utløper 8 februar.  
 
Entreprisene for råbygg og fasader ligger noe etter original plan, da en har brukt ekstra tid på å 
innhente sammenlignbare dokumenter fra Helse Bergen for gjenbruk. Entreprisene vil bli lagt ut i 
løpet av 1 kvartal, i tråd med oppdatert plan.  
 
Ingen av entrepriser er på kritisk linje i forhold til ferdigstillelse av prosjektet i 2023. 
 
Prosjektorganisasjonen 
Det er tildelt kontrakt for innleie av Prosjektleder Bygg til Sweco Norge. Karensperioden utløper 10 
februar og vedkommende kan starte opp i prosjektet nokså umiddelbart etterpå. Videre er det lagt ut 
konkurranse for innleie av ca 10 byggeledere på Doffin som skal rapportere til prosjektleder Bygg. 
Innleie til stilling som dokument-controller har innleveringsfrist 9. februar. Det er videre gjort avrop 
mot Sykehusbyggs rammeavtale med Omega AS ad prosjektstyringsverktøyet PIMS og to personer vil 
starte i prosjektet med det aller første.  
 
Status Våland 2023 
Det henvises til vedlagt rapport og til styreseminar om saken.    

Status SUS2023 OU 

Overordnet om SUS2023 OU 
Organisasjonsutviklingsteamet er pådriver for at nødvendig utvikling mot SUS2023 skjer ved SUS i 
prosjektperioden fram mot innflytting. OU-teamet sitt kjerneoppdrag er å sikre at medarbeidere har 
ferdigheter og kompetanse til å utnytte nye areal, ny teknologi og ny logistikk i SUS2023 på en god og 
effektiv måte.  
 
Dagtilbudet SUS 
Prosjektet Dagtilbudet SUS er etablert med formål å skissere og pilotere nye driftsmodeller for 
dagtilbudet ved SUS i 2023 og videreutvikle gode og innovative tjenesteløsninger. Arbeidet skal 
inspireres av, videreføre og videreutvikle velfungerende løsninger, samt gi kunnskap om nye modeller 
for dagbehandling og poliklinikk.  Man ønsker å sikre brukerens perspektiv i løsninger, både for 
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pasient og ansatt. I januar og februar 2018 ar prosjektet mobilisert rundt 30 medarbeidere ved SUS 
som jobber med å videreutvikle piloter innenfor følgende tema:  
 

1. Muligheter for virtuelle tjenester ved SUS 

2. Nye, effektive måter å samarbeide tverrfaglig rundt pasienten 

3. Nye arenaer for kunnskaps-  og erfaringsdeling for å dele de gode historiene om effektive 
løsninger 

 
Brukermedvirkning: Som ledd i arbeidet innhentes i februar og mars erfaringer fra 10-15 intervju 
med pasienter som er rekruttert ut fra om de er 1) til utredning, 2) Har en kronisk (livslang) tilstand, 
3) har et kort, ikke-akutt behandlingsforløp, eller 4) kommer til akutt poliklinikk.  
I mars skal ytterligere halvdagsobservasjoner gjennomføres ved 10 ulike seksjoner ved SUS som 
tilsammen gir et godt bilde av hva dagtilbudet består av. Arbeidet avsluttes med workshop med 
arbeidsgruppen i mars, hvor råd til Prosjektrådet om hvilke piloter som bør gjennomføres skal 
utvikles. I løpet av våren vil pilotene konkretiseres og startes. 
 
I arbeidet med det Helse Vest RF-støttede «Virtuelle SUS» innhentes i perioden januar–mars innsikt 
og mulighetsområdet kartlegges regionalt og nasjonalt sammen med Helse Vest IKT. Arbeidsgruppen 
gjennomfører møter med eHelse-direktoratet, det regionale prosjektet Alle Møter, og det teknologiske 
mulighetsområdet kartlegges. En studiereise til Helsinki University Hospital den 1. mars vil gi innsikt i 
hvordan et sykehus kan organisere virtuelle tjenester i stor skala. På bakgrunn av denne kunnskapen 
skal en mikropilot planlegges og gjennomføres ved SUS i løpet av 2018.  
 
Døgntilbudet SUS 
Prosjektet Døgntilbudet SUS starter arbeidet med å utvikle modeller for plassering av fag i bygget på 
Ullandhaug. Sengeområdene er viktige for pasientflyt og derfor startes det med disse. Det er ønskelig å 
engasjere og involvere mange fag og medarbeidere, og få en innsikt i ulike nærhetsbehov og koblinger 
mellom fag og tjenester. Hensikten er å etablere kriterier for hvordan fagene best skal plasseres i det 
nye bygget. Det skal avholdes en workshop 19.februar hvor målet er å etablere en forståelse for at vi 
skal skape et godt sykehus, samt sikre informasjonsflyt fra nivå 3 og nivå 4 ledere ut til sine ansatte. 
Kriteriene som blir utarbeidet på denne workshopen vil bli presentert for prosjektrådet 
Det skal i løpet av våren foretas en kartlegging av ulike perspektiv for ansatte og medarbeidere, med 
tanke på usikkerhet og risiko.  
 
Samspill i multisenterløsning 
SUS2023OU arbeider videre med å definere utfordringer som må løses på tvers av arbeidsprosessene 
knyttet til Dagtilbudet og Sengeområder.  Aller viktigst er å definere noen felles hovedmål og hvilke 
forutsetninger som ligger til grunn for at disse skal oppnås.  Denne oppgaven må gjøres i samarbeid 
med SUS sin lederlinje og er viktig både for å kommunisere et felles budskap men også som grunnlag 
for kontinuerlig forbedring.  SUS2023OU vil fortsette å utvikle metodikk som sikrer åpenhet rundt 
kriterier, bruk av evidens og nødvendig justering av aktivitet (PDSA).  Etter hvert som 
arbeidsprosessene Dagtilbud og Sengeområder konkretiserer løsningsforslag vil det også bli behov for 
å vurdere disse i sammenheng.  I denne vurderingen er det viktig å integrere eksisterende 
organisasjons- og utviklingsprosjekter i foretaket, både de som er igangsatt av SUS2023OU men også 
de som er igangsatt av avdelinger og klinikker, og på tvers av klinikker.  Metodikken for denne 
vurderingen er en viktig arbeidsoppgave for SUS2023OU.  
 
Muligheter og risiko i arbeidet med Organisasjonsutvikling i SUS2023 
SUS2023OU analyserer og håndterer risiko etter Bow Tie modellen.  Dette innebærer et fokus på 
forebygging, men også håndtering av uønskete hendelser som truer måloppnåelse og foretakets 
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verdier.  Disse danner risikoelementer som igjen vurderes opp mot grad av usikkerhet, og om 
risikoelementet er tilstrekkelig håndtert i arbeidsprosessene.  Risikoelementer vurdert til ikke å være 
tilstrekkelig håndtert samles og rapporteres til Prosjektrådet.  Prosjektrådet vil bli bedt om å ta stilling 
til konsekvensen risikoelementet har for premisser (input), prinsipper (process) og aktiviteter 
(output).  Det forventes at risikoelementet allerede har en konsekvens på endelig måloppnåelse 
(outcome) ved at det i utgangspunktet er identifisert som en trussel.  
Risikovurderingen vil bli gjort på et overordnet OU nivå, men også i underordnete arbeidsprosesser 
(f.eks. Dagtilbud / Sengeområder) der dette anses viktig og naturlig, i samarbeid med interessentene 
samlet for å utvikle disse prosessene til enhver tid.  
 
 
 
Vedlegg: kvartalsrapport pr. 31.12.17 
             
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


