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1. Innledning
Nye SUS gir nye bygg, nye logistikkløsninger og nye IKT-løsninger. Dette danner grunnlag
for å videreutvikle sykehusets driftsmodeller, og for bedre nyttiggjørelse av sykehusets
medarbeidere og økonomiske ressurser. Et nytt sykehus gir videre mulighet til utvikling
av mer sammenhengende pasientforløp, samt høyere kvalitet og sikkerhet i
pasientbehandlingen gjennom forbedrede arbeidsprosesser og arbeidsmåter.
Organisasjonsutviklingsteamet skal støtte klinikk-, avdelings- og seksjonsledere i
arbeidet med målområdene og bidra til gevinstrealisering1 ved å:





Kartlegge og prioritere utvikling i SUS gjennom å utvikle driftsmodeller og
organisatoriske endringer som øker bærekraftig drift, innenfor prinsippene som
er valgt for Nye SUS. Bygget er førende for all utvikling.
Være pådrivere i tilrettelegging og gjennomføring av kartlagte og prioriterte
områder på tvers av foretaket.
Gjennomføre aktiviteter som støtter utviklingsarbeidet med verktøy, metodikk,
kompetanse og ressurser.
Bistå i medarbeiderinvolvering og dialog.

Overordnede mål for Nye SUS
> Beleggsprosent på 85 % - ingen korridorpasienter
> Døgn-til-dag-vridning på 0,5 % pr år
> Gjennomsnittlig liggetid på 3,75 døgn i 2030
> Gjennomsnittlig avklaringsrate i akuttmottaket på 30 %

2. Prosjektstatus og leveranser
2.1 Budsjett og plan
Ingen endring fra forrige rapportering.

2.2 Overordnet Arbeidsprosess beskrivelser Nye SUS
Mål: Sikre totalitet, struktur og overordnet koordinering av arbeidet med beskrivelse og
dokumentasjon av arbeidsprosesser på tvers av programmene i Nye SUS
organisasjonsutvikling. Prosjektet skal videre ivareta koordinering og samarbeid med
1
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avdelingsspesifikt arbeid samt prosjektarbeid innen Nye SUS logistikk, IKT samt
utstyrsspesifikke arbeidsprosesser.
Status
Per 1. desember 2021 er det kartlagt behov for å detaljere aktivitetsflyt, referansekort,
flytskjema og/eller prosedyre for totalt 142 konsepter, inkludert konsepter som inngår i
Divisjon for driftsservice. Det er ferdigstilt totalt 20 referansekort. Dette er materiell
som skal sikre «riktig bruk» av arealer og nye konsept. Dette prosjektet dokumenterer
arbeidsprosesser og vil være et viktig grunnlag for opplæring og klargjøring.
Videre arbeid i prosjektet:
Fokus framover blir på å mobilisere ulike avdelinger og seksjoner, slik at de blir i stand til
å beskrive egne arbeidsprosesser. Det er planlagt blant annet workshops og
casegjennomganger med Divisjon for driftsservice, sykehusapotekene og
kontortjenester i løpet av neste kvartal – i første omgang særlig knyttet til
sengeområdene.

2.3 Status per prosjektområde
Nedenfor følger rapportering per hovedprosjektområde.
2.3.1 SENGEOMRÅDE
Mål: Sikre at medarbeidere har ferdigheter og kompetanse til å ta i bruk ensengsrom,
sengetun og sengeareal på en bærekraftig måte til beste for medarbeidere og pasienter.
Prosjekt Organisering, ledelse og bemanning:
Sengeområdene får et stort endringstrykk i nytt sykehus. Nye konseptvalg med
ensengsrom, og sengetun i større sengeområder hvor ulike fagfelt skal dele areal og
samdrifte, danner grunnlag for å se på organisering, ledelse og bemanning av disse. Det
etableres derfor et eget prosjekt med en dedikert prosjektleder med personal- og
organisasjonsdirektør som prosjekteier blant annet fordi dette arbeidet kan lede til et
omstillingsprogram. Prosjektleder tiltrår stillingen i januar 2022, og prosjektet vil drives i
samarbeid med prosjektledere fra Nye SUS organisasjonsutvikling. Prosjektdirektivet er
godkjent i Prosjektstyret 28.10.21. Da prosjektleder ikke er tiltrådt stillingen foreligger
ikke en detaljert milepælsplan, men prosjektet er planlagt i følgende faser:
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Arbeidet i fase 1 og fase 2 skal sikre en forståelse av hvordan prosjektet kan bidra til
realisering av gevinstområder i Forprosjektrapporten. En av forutsetningene er lav eller
ingen vekst i personalkostnader. Prosjektet må samtidig sikre at spesialiserte
fagområder ivaretas slik at fagkompetansen ikke svekkes med negativ konsekvens for
pasientsikkerheten.
Prosjektet vil i hovedsak se på organisering, ledelses- og bemanningsstrukturer i
pleietjenesten, som vil legge forutsetninger for drift i de ordinære sengeområdene i Nye
SUS. Det betyr at kontor- og legetjenesten, samt spesialområder som fødeavdelingen,
nyfødtintensiv, intensiv, postoperativ avdeling, akuttmottak og intermediær enhet ikke
inngår, men vil være viktige grensesnitt som prosjektet må avklare. Det kan innebære at
noen viktige støttefunksjoner i sengeområdet også vil måtte inkluderes.
Prosjektet vil sammen med navneprosjektet, påvirke IKT-systemer og økonomistrukturer
i foretaket, og vil derfor ha et grensesnitt mot pågående kartlegging av IKT-systemene.
Det er avgjørende med involvering og god dialog mellom prosjektene for å sikre et godt
beslutningsunderlag.
Plan prosjekt kliniske arbeidsprosesser:
Løsningsporteføljen for arbeidsprosesser knyttet til ensengsrom, tun og sengeområdet
er nå besluttet i Prosjektstyret. Det betyr at prosjektet er i ny fase fra pilotposter til
prosjektposter. Prosjektpostene implementerer og tilpasser løsninger fra
løsningsporteføljen.
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Følgende er hovedleveranser framover for prosjekt Kliniske arbeidsprosesser i
sengeområdet:
 Prosjektpost 1: Prosjektet startet opp i uke 6 på Kar/thorax (4E) og urologisk
sengepost (5D). Arbeidsprosessene er implementert. Det gjenstår en evaluering,
og eventuelle tilpassinger før overlevering til linje
 Prosjektpost 2: Prosjektet startet opp i uke 36 på øre/nese/hals og plast (2AB).
De nye arbeidsprosessene ble implementert i uke 45. Det gjenstår to
evalueringer før prosjektet overleveres til drift
 Prosjektpost 3: Infeksjonsmedisinsk post (3F) startet opp i uke 46. Det er
gjennomført oppstartsmøte, kick-off og «Gemba» (observasjonsmetode)
 Prosjektpost 4: Det er besluttet at gynekologisk sengepost (4AC) starter opp i uke
9
 Måleverktøy for rapportering av resultater på sengeposter er utviklet i
samarbeid med analyseavdelingen. Arbeidet pågår fortsatt
 Kartlegging av andre faggruppers oppgaver på sengepost og behov for
utarbeidelse av arbeidsprosessbeskrivelser
 Det er besluttet i prosjektstyret at alle ordinære sengeposter skal innføre
kjerneløsninger i eksisterende bygg. Plan for utrulling av prosjektposter er
etablert
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Øvrige aktiviteter i sengeområdet
 Det er startet et eget arbeid som kartlegger samarbeidsflatene mellom
sengeområdet og andre kliniske fagområder og støttefunksjoner. Arbeidet har
som mål å sikre god arbeids- og pasientflyt, samt tilhørende IKT grensesnitt. Det
benyttes bla. casegjennomganger og simulering for å sikre en felles forståelse av
flytene.
 Det er etablert faste arbeidsmøter for å styrke grensesnittet mellom
arbeidsprosessbeskrivelser og IKT. Arbeidet skal sikre oversikt over nødvendige
konfigurasjonsbehov og nødvendige aksjonspunkt.
 I forbindelse med KULE-prosjektet har en egen arbeidsgruppe jobbet med KLIMA
(kliniske mobile arbeidsstasjoner) for å forenkle anskaffelsesprosessen av mobile
arbeidsstasjoner. Målet er å sikre at klinikkene i Helse Vest får rett utstyr til riktig
pris gjennom standardisering av utstyrspakker (KLIMA1, KLIMA2 og KLIMA 3),
nye innkjøpsavtaler og en ny forvaltningsmodell. Det har i høst vært gjennomført
en utprøving av KLIMA 1 (tralle til sengepost bruk) og KLIMA 3 (laptop tralle) for
Helse Stavanger og Helse Bergen. Prosessen er nå kommet så langt at tildeling av
leverandør er klar, dersom det ikke kommer innsigelser fra andre tilbydere.
 Det legges nå en felles plan for introduksjon av KLIMA trallene i foretaket med
fokus på kommunikasjon, informasjon og nytte. Trallene inngår som en del av
konseptene i kliniske arbeidsprosesser og er helt avgjørende for å sikre mobilitet
i Nye SUS.
Følgende aktiviteter er ferdigstilt
 Plassering av fag og antall senger per fag i sengeområdet – besluttet desember
2019
 Kliniske arbeidsprosesser tilpasset ensengsrom er besluttet våren 2021
 Implementering av nye arbeidsprosesser i pilotpost 1, 2 & 3: 6E og D (akutt & subakutt slagpost og generell nevrologi), 6G & H (gastrokirurgisk avdeling), 4G
(lungemedisinsk seksjon).

Intermediær fase 3
Mål: Intermediærprosjektets hovedmål er å bruke sykehusets samlede spesialist
kompetanse på best mulig måte opp imot svært syke pasienter.
Intermediærprosjektet Nye SUS ble etablert på bakgrunn av et utilstrekkelig
intermediærtilbud for en del pasientgrupper ved SUS. Konseptfasen Nye SUS legger til
rette for et dedikert område til intermediærpasienten, dette er bakgrunnen for at
Intermediærprosjektet ble etablert under Nye SUS organisasjonsutvikling.
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Fase 1 var en utredning om intermediærpasienten/-situasjonen ved SUS i dag
(avsluttet aug. 2019).
Fase 2 utredet ulike løsninger og modeller og la frem en anbefaling i
prosjektstyre om å gå videre med én felles intermediærenhet for medisinske
og kirurgiske fag, vedtatt i prosjektstyre 07.11.2019. Deretter ble det
gjennomført nødvendige byggtilpasninger for å legge til rette for en felles
intermediær ved Nye SUS.

Etter fase 2 ble prosjektet satt på vent grunnet Covid-19 beredskap. Som en
forberedelse til fase 3 har prosjektet hatt samtale med fagrepresentanter fra prosjektet.
Samtlige fremhever viktigheten av å beslutte eierskap, organisering og bemanning for å
komme i gang med viktige forberedelser som er nødvendige for å klare å drifte
intermediærenheten ved Nye SUS i 2024. Spesielt trekkes behovet for å starte opp med
kompetanseheving frem som vesentlig både på sykepleie og legesiden.
Prosjektstyret ga prosjektet 25.10.2021 følgende grunnlag inn i fase 3:






Intermediær fase 3 løses i en sammenheng med andre tverrfaglige områder
En skisse til ny organisering for enheter innenfor den tverrfaglige akuttaksen
foreslås. I dette ligger det at MOBA skilles ut av Mottaksklinikken, etableres som
egen klinikk estimert f.o.m høsten 2023
Det videre arbeidet beskriver ut ny organisering for denne klinikken, med egne
arbeidsgrupper for hvert område som skal løses. Kompetanse, bemanning,
organisering og ledelse for Intermediær prioriteres løst først.
Det er avgjørende for videre arbeid løses av en tverrfaglig prosjektgruppe. Denne
anbefales ledet av prosjektleder fra drift, støttet av OU.
Konsekvenser av ny organisering som potensielt får innvirkning på
sengeplassering, bemanning og driftsmodeller utredes

Prosjektet starter opp januar 2022.

2.3.2 AKUTTFLYT
Mål: Sikre at medarbeidere som har arbeidsoppgaver i akuttmottak, både fast
arbeidssted og alle andre yrkesgrupper som har oppgaver i akuttmottaket, har
ferdigheter og kompetanse til å ta i bruk akuttmottaket i Nye SUS. Prosjektet skal
etablere arbeidsprosesser og driftsmodeller som bidrar til gode pasientforløp for
øyeblikkelig hjelp pasienter.
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Plan
Som beskrevet under avsnittet intermediær, foreligger det en skisse til ny organisering
for enheter innenfor den tverrfaglige akuttaksen. Et nytt prosjekt opprettes januar 2022.
I dette arbeidet inngår videre utredning av korttidskonseptet og AMM rollen.

Tabellen nedenunder viser milepælsplan for fase 2 i Akuttflyt prosjektet.

i)

Detaljere ut flyt og arbeidsprosesser

Løsningsportefølje til implementering og evaluering i nåværende areal er fastsatt i
prosjektgruppen, videre arbeid avhenger av beredskapssituasjonen.
ii)

Støtte nye fag inn i akuttmottaket Nye SUS

Prosjektet har fortsatt arbeidet med å forberede driftsmodell for barn i akuttmottaket.
Arbeidsgruppen har i fjerde kvartal jobbet med å detaljere videre ut plan for
organisering, ledelse og bemanning, plan for støtte og samarbeid, plan for opplæring og
trening, plan for styrking av allerede etablert samarbeid mellom barneavdelingen og
akuttmottaket. Skissert løsning planlegges å simuleres i en table top øvelse i desember,
hvor medarbeidere og prosjektrepresentanter fra akuttmottak og barneavdelingen er
invitert inn. Erfaringer og læringspunkt fra øvelsen vil danne et viktig grunnlag for videre
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arbeid i prosjektet. Prinsipper for overordnet driftsmodell presenteres i prosjektstyret
første kvartal 2022.
Videre arbeid vil igangsettes i samarbeid med kvinneklinikken samt øre-nese-hals
avdelingen i første kvartal 2022.
iii)

Delprosjekt Tverrfaglig samarbeid psykiatri, somatikk og rus

Prosjektet rapporterte i tredje kvartal på delprosjektet Tverrfaglig samarbeid psykiatri,
somatikk og rus som har fått i oppdrag av prosjektstyret å utrede og pilotere en
tverrfaglig enhet i eksisterende lokaler på Våland før flytting til Ullandhaug i 2024.
Etter planen skulle pilotering av tverrfaglig enhet starte opp i januar 2022.
SUS er per november 2021 i gul beredskap. Det er stor usikkerhet knyttet til videre
utvikling i smittesituasjonen spesielt knyttet til influensa de kommende månedene.
Pilotering av tverrfaglig enhet i eksisterende areal ble derfor besluttet utsatt til mars
2022 i prosjektstyret 25.10.2021.
Prosjektet innebærer stor grad av tjenesteinnovasjon og det er således et omfattende
forberedende arbeid som gjennomføres i før pilotering.
Følgende er hovedleveranser framover:
 Forberedende arbeid til oppstart av pilot tverrfaglig enhet Psykiatri-Somatikk-Rus
 Støtte nye fag inn i akuttmottak Nye SUS
Videre arbeid i prosjekt Akuttflyt:
 Pilotere tverrfaglig enhet Psykiatri-Somatikk-Rus i eksisterende areal
 Starte forberedelse i samarbeid med ytterligere fag som er besluttet inkludert i
akuttmottaket på Nye SUS. Dette gjelder gynekologi og ØNH.
 Implementere utvalgte løsninger for flyt fra løsningsportefølje i samråd med
ledelsen i akuttmottaket.

2.3.3 DELING, DAG- og POLIKLINIKK
Mål: Det overordnede målet for prosjektet er å sikre at todelt driftskonsept ivaretar
prinsippene for delingen av funksjoner mellom lokasjonene Ullandhaug og Våland. Det
innebærer at innlagte pasienter i hovedsak ikke skal fraktes mellom lokasjonene og
medarbeidere skal fortrinnsvis ikke dele arbeidsdag mellom lokasjonene. Prosjektet skal
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utarbeide en modell for plassering av fag som reduserer ulempen ved aktivitet på flere
steder, gjennom økt sambruk av areal, utstyr og ressurser. Videre skal prosjektet støtte
OUs overordnede mål om å sikre at medarbeidere har ferdigheter og kompetanse til å ta
i bruk nye areal, ny teknologi, nytt utstyr og ny logistikk i Nye SUS.
Fase 2 av prosjektet jobber nå videre med analyse for å ta ut oppdaterte aktivitetstall
(2021). Fagene rapporterer at det oppleves utdatert å jobbe med 2019-tall. Modellen
detaljeres videre på aktivitet og prosedyrenivå.

Prosjektets fase to vil bygge på følgende grunnlag:
 Beslutning fra prosjektstyret knyttet til aktivitet på Ullandhaug
 Aktivitet som ikke inngår i beregningsmodellen (fra intervjuer med fagene) tas
med videre i arbeidet i prosjektets fase 2
 Liste over behov, avhengigheter og mulighetsrom for aktivitet fra fase 1
 Funn fra forprosjekt integrert ressursplanlegging (Alle Møter)
 Videre utvikling av beregningsmodellen etablert fra fase 1

Videre arbeid i prosjekt fase 2 Poliklinikk og dagbehandling:
 Forankre datagrunnlaget fra detaljert beregningsmodell. Det pågår
forankringsmøter pr. fag for å sikre felles forståelse for kapasitet og behov.
 Sikre at all aktivitet som må foregå er innplassert i arealene (inkludert det som
beregningsmodellen ikke tar høyde for)
 Løsningsutvikling med fokus på å sikre god poliklinikkdrift innenfor rammen av
arealene på Ullandhaug og delt drift.
 Innhente data for simulering i virtuell Nye SUS modell
Det er nødvendig med sanntid oversikt over arbeidsplasser og undersøkelse og
behandlingsrom for å sikre sambruk. For å sikre sambruk vil det være nødvendig med
IKT-støtte. Her er det et samarbeid med Helse Vest IKT. Prosjektet vil teste ut sensorer
for å kunne valuere om det vil gi verdi.
Arbeid ferdigstilt i poliklinikkprosjektet:
 Grunnfordeling av poliklinikkrom pr. fag er plassert på Ullandhaug.
Grunnfordelingen er nødvendig for å sikre et utgangspunkt for langsiktig
planlegging pr. fag.
2.3.4 OPERASJONSFLYT
Mål: Programmet operasjonsflyt skal etablere driftsmodeller og arbeidsprosesser som
bidrar til god arbeidsflyt for personell, økt robusthet i operasjonsplanlegging og smidige
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pasientforløp. Det overordnede målet er å unngå uønsket variasjon i utnyttelse av
operasjonskapasitet.
Følgende hovedleveranser er ferdigstilt:
 5S metodikk har blitt pilotert som et ledd i forberedelser til omorganisering av
lagerbeholdning
 Avholdt markedsdialog i forbindelse med pilotering av ulike prosedyre- og
dagsvogner og avklart hvilke leverandører som ønsker å delta i piloteringen
 Avklart hvilke inngrep som skal piloteres på ortopedisk fast-track stue
 Analysemodell og kartleggingsmetode for operasjonsaktivitet er utviklet
 Det er etablert en basisfordeling for operasjonskapasitet. Dette er en konservativ
prognose over kapasitetsbehov per inngrepstype basert på eksisterende kirurgisk
aktivitet ved SUS (HST 2018/2019), fremskrevet til 2030.

 Det etablert et kjerneteam for å gå videre i arbeidet med stuefordeling.
Tilpasninger og buffer må komme på toppen av den databaserte
basisfordelingen.

Følgende er hovedleveranser framover:
 Kartlegge plassering av nødvendig utstyr til akutte inngrep
 Fortsette forankring av 5S-metodikk med fagmiljøene innenfor anestesi og
operasjon
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Etablere prinsipper for kategorisering av samme dag-pasienter
Organisere og rydde rundt valgt pilotstue
Forankre flyt for blod og medikamenter
Kjerneteamet for stuefordeling har definert milepælsplan for sitt arbeid (ut Q2
2022).
I de to første tema-møtene har fokus vært på antall operasjonsteam ved de ulike
enhetene ved SUS i dag. Nye SUS er basert på en forutsetning om ikke å øke
dagens personellgrunnlag. Dette er derfor det utgangspunktet som kjerneteamet
vil jobbe ut fra.
Kommende to møter i desember vil hvert kirurgiske fag få tid sammen med
kjerneteamet til å kunne drøfte input og det beregnede stuebehovet for sitt
fagområde. Dette slik at kjerneteamet skal være i stand til å vurdere behov på
tvers av fag.
Tiltak for å øke/frigjøre behandlingskapasitet og prioritering av denne

Videre arbeid:
 Fortsetter løsningsutvikling for å beskrive ut hvordan konseptene påvirker
arbeidsflyt og samarbeid på SOP
 Simulering av programoppsett
 Dashbord og resultatmåling
 Stuefordeling – Kjerneteamets anbefaling til bruk av operasjonskapasitet ved
Nye SUS (tildeling)
 Anbefalt organisering og roller eller rutiner som ivaretar tiltenkt bruk av
operasjonskapasitet
 Kontorer / aktivitetsbaserte arbeidsstasjoner i operasjonsavdelingen
 Evaluere, justere og tilpasse arbeidsprosesser
 Inkludere flere konsepter til utprøving i pilotstue, som f.eks. forberedelses- og
omleggingsrom
2.3.5 AKTIVITESBASERTE ARBEIDSPLASSER
Mål: Det overordnede målet for prosjektet er å sikre at arbeidsplasser tas i bruk på riktig
måte gjennom å sikre forståelse av hva som er riktig bruk i henhold til byggets design.
Ulike rom samspiller med hverandre. Det er nødvendig at medarbeidere opplever
avdelingstilhørighet og ikke trenger å bruke tid på å leite etter et sted å utføre ulik type
klinisk aktivitet. Prosjektet skal også kartlegge aktivitet med tanke på å få en oversikt om
noe aktivitet ikke har en egnet plass, samt kommunisere behov knyttet til nødvendig IKT
støtte for å sikre sambruk.
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Prosjektet har noe lavere prioritet i framdrift da det ligger som underaktiviteter i de
andre programmene. Det er avhold møte med HTV/HVO for relevante faggrupper i
sengeområdet/poliklinikkområdet. Det er enighet om videre statusmøter og deling av
informasjon.
Videre arbeid:
 Etablere arbeidsgrupper inkl. tillitsvalgte og vernetjenesten
 Ferdigstille oversikt over arbeidsplasser per etasje og områder i bygget for
publisering på pulsen
 Innhenting av innsikt vil foregår på poliklinikkprosjektet og på sengeprosjektet
 Akuttflyt har egen kartlegging i eget prosjektteam med oppstart i januar
 Inkluder Helse Vest IKT for å sikre forståelse for behov, samt at prosjektet er
innenfor mulighetsområdet.

2.4 OU risiko matrise
De ulike prosjektene jobber aktivt med risiko inn i sine respektive delprosjekt. Vedlagt
matrise er overordnede risiko. Det brukes Helse Vest sin risiko matrise for gradering av
risiko. For risikomatrise – se vedlegg.

Vedlegg: risikomatrise
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