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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, 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. 

 

2. Prosjektstatus og leveranser  

2.1 Budsjett og plan 

Det er lite risiko for overskridelse av planlagt budsjett da kostnadene er knyttet til 
lønninger og noe konsulentbistand. Konsulentbistanden er av kortere varighet og kan 
defineres innenfor klare kostnadsrammer slik at dette er lett å kontrollere. Det er 
imidlertid en risiko knyttet til forlengelse av prosjektperioden for B-bygget uten å endre 
OU-budsjettet siden det innebærer at opprinnelig budsjett skal strekkes ett år ekstra.  

                                                      
1 Forprosjektrapporten s. 31 

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 % 
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Bemanningen i OU er styrket med ett frikjøp fra drift og en ekstra prosjektstilling 
(midlertidige stilling). Det er en risiko i forhold til forlenget prosjektperiode der frikjøpte 
ressurser ikke frigis hele prosjektperioden fra driftsorganisasjonen. Dette er krevende 
for drift og prosjektet. Prosjektet er avhengig av å beholde erfarne OU-ressurser for å 
holde tidsplanen.  

Prosjektarbeidet foregår nå stort sett ved fysiske møter og teamet er tilbake på 
kontoret.  

2.2 Overordnet plan 

En oversiktsplan over OU-programmene er vedlagt. En mer detaljert beskrivelse følger i 
del 2.4 

Overordne plan ligger nederst i dokumentet. 

2.3 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 

avdelingsspesifikt arbeid samt prosjektarbeid innen Nye SUS logistikk, IKT samt 

utstyrsspesifikke arbeidsprosesser.   

Status 

Per oktober 2021 er det kartlagt 64 konsepter med behov for referansekort, hvorav 12 
konsepter har ferdige utkast til referansekort. 

Det er iverksatt et samarbeid mellom representant for Helse Vest IKT og prosjektledere i 
Nye SUS OU, hvor det blant annet kartlegges behov for IKT-støtte og integrasjoner ved 
hvert konsept. Dette inngår som en integrert del av IKT programmene. 

Videre arbeid i prosjektet Arbeidsprosesser Nye SUS:  

Prosjektet fortsetter fokus på kartlegging og dokumentasjon av nye konsepter for Nye 
Stavanger universitetssjukehus. Driftservice og poliklinikk vil inkluderes i arbeidet for å 
sikre at en har felles metodikk for dokumentasjon av nye konsept inn mot opplæring og 
klargjøring.   
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2.4 Status per prosjektområde  

Nedenfor følger rapportering per hovedprosjektområde.  

2.4.1 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. 

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 involveres i arbeidet gjennom en evaluering av sine 
egne arbeidsprosesser. Hensikten er å forsterke det som er bra, forstå endringsbehovet 
som nye arealer medfører og endre arbeidsprosesser tilpasset nytt sykehus. 
Prosjektpostene implementerer og tilpasser løsninger fra løsningsporteføljen. 

Prosjektteamet har utarbeidet en mer komprimert implementeringsprosess der fokuset 
er på å implementere besluttede arbeidsprosesser. Dette er gjort for å redusere tid per 
post for å hente inn forsinkelsen etter pandemien.  
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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). Alle workshops er gjennomført. Det gjenstår evaluering av 
prosjektet, og eventuelle tilpassinger før overlevering til linje.  

 Prosjektpost 2: Prosjektet startet opp i uke 36 på øre/nese/hals & plast (2AB). 
Det er gjennomført «Gemba» og to workshops til nå. Planlagt implementering i 
uke 45.  

 Prosjektpost 3: Det er besluttet at infeksjonsmedisinsk post (3F) starter opp i uke 
46.  

 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. 

 

Øvrige aktiviteter i sengeområdet 

 Det er etablert faste arbeidsmøter for å styrke grensesnittet mellom 
arbeidsprosessbeskrivelser og IKT. Arbeidet skal sikre at en har 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 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.  
Prosessen er nå kommet så langt at det er lagt en aktivitetsplan for utprøving av 
KLIMA 1 (tralle til sengepost bruk) og KLIMA 3 (laptop tralle) for Helse Stavanger 
og Helse Bergen. Helse Stavanger skal teste i uke 42 på to ulike sengeposter og i 
akuttmottaket. Prosjektledere fra OU har deltatt i hele anskaffelsesprosessen og 
skal videre delta i utprøving og evalueringsprosessen. Trallene ansees som helt 
avgjørende for å sikre bærekraftige arbeidsprosesser i Nye SUS. Trallene inngår 
som en del av konseptene i kliniske arbeidsprosesser. 
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Følgende hovedleveranser i sengeområdet er ferdigstilt: 
 Metodikk for behovsidentifisering og løsningsutvikling for kliniske 

arbeidsprosesser i sengeområdet tilpasset ensengsrom, sengetun og 
sengeområder (Ferdigstilt mai 2019). 

o Tar hensyn til, og inkluderer, læring fra Sykehuset Østfold relatert til 
arealutforming. Forskning fra sykehusutbyggingsprosjekt relatert til 
forberedte medarbeidere. 

o Utarbeidelse av prinsipper som støtter gevinstrealisering 
o Nye arbeidsprosesser på sengetun og ensengsrom er besluttet 

 Plassering av fag og antall senger pr. fag i sengeområdet – besluttet desember 
2019 

 Implementering av nye arbeidsprosesser i pilotpost 1, 2 & 3: 6E og D (akutt & 
sub-akutt slagpost og generell nevrologi), 6G & H (gastrokirurgisk avdeling), 4G 
(lungemedisinsk seksjon).  

o Forbedringsmålinger for å sikre at arbeidsprosesser møter medarbeidere 
og pasienters behov samt utvikle sengeposten i en bærekraftig retning. 

 

2.4.2 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.  

Plan 
Prosjektet er i fase 2 hvor fokus er på i) å detaljere ut nye løsninger for flyt og 
arbeidsprosesser som grunnlag for implementering samt ii) å støtte fagene som er 
besluttet inkludert i akuttmottaket på Nye SUS med planlegging og gjennomføring av 
forberedelse.  

Delprosjektet tverrfaglig samarbeid psykiatri-somatikk-rus fikk i prosjektstyret 
26.06.2021 beslutning om oppstart av pilotering i eksisterende areal fra og med januar 
2022. Delprosjektet er dermed over i implementering.  
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Tabellen nedenunder viser milepælsplan for fase 2 i prosjektet. 

 

 

i) Detaljere ut flyt og arbeidsprosesser  

Prosjektet har fortsatt arbeidet med å detaljere ut nye konsepter og nye løsninger i 
arealene ved bruk av case og flytsimuleringer. I tredje kvartal ble det gjennomført en 
table top øvelse hvor samtlige fag som har øyeblikkelig hjelp-forløp gjennom nytt 
akuttmottak var invitert inn. Ved å bruke faktiske pasientdata simulerte deltakerne en 
vanlig dag gjennom nytt akuttmottak. Øvelsen bidro til å skape felles forståelse av flyt, 
plassering av fag og nye arbeidsprosesser i nytt akuttmottak, samt identifisere risiko og 
mulige samtidighetskonflikter i skissert løsning. Erfaringer og læringspunkt fra øvelsen 
danner et viktig grunnlag for videre arbeid i prosjektet. Deltakerne ga tilbakemelding om 
at øvelsen var svært nyttig og det er enighet at tilsvarende table top øvelse avholdes 
våren 2022.  

 
 

ii) Støtte nye fag inn i akuttmottaket Nye SUS 
 

Det er etablert en arbeidsgruppe som forbereder driftsmodell for barn i akuttmottaket. 
Arbeidsgruppen har i tredje kvartal jobbet med å detaljere 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. 
Prinsipper for overordnet driftsmodell presenteres i prosjektstyret første kvartal i 2022.  
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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 har fått i oppdrag av prosjektstyret å utrede og pilotere en tverrfaglig enhet 

mellom psykiatri, somatikk og rus i eksisterende lokaler på Våland før flytting til 

Ullandhaug i 2024. Prosjektet la frem utredning og forslag til plan for pilotering i 

prosjektrådet 19.12.2019. Grunnet begrenset tilgang på enerom og en vedvarende 

pandemisituasjon ble full pilotering av tverrfaglig enhet utsatt fra andre kvartal 2020 i til 

januar 2022.  

Hovedlinjer tverrfaglig enhet:  

 Et tettere samarbeid mellom psykiatri, somatikk og rus vil sette pasienten i 
sentrum. Enheten vil innrettes slik at pasientene får tverrfaglig helsehjelp ved 
starten av sitt sykehusopphold. Avklaringene er sentrert rundt pasienten, og 
pasienten få både somatisk og psykiatrisk spisskompetanse innen første døgn 
etter innleggelse – på samme sted. Dette vil sikre helhet, kvalitet og 
sammenheng i behandlingen. 

 Den tverrfaglige enheten blir bemannet av personell med tverrfaglig og 
tverrprofesjonell bakgrunn - indremedisinere, psykiatere, sykepleier og 
miljøpersonell som jobber tett i team. Somatikk og psykiatri får felles medisinsk 
ansvar for pasientene.  

 Ved oppstart blir tilbudet avgrenset til seks sengeplasser rettet mot de alvorligst 
akutt syke i pasientgruppen som har størst behov for en annen tilnærming i 
utredningsfasen enn dagens tilbud.  

 Prosjektet har vurdert forskjellige alternativ, men foreslått at piloteringen 
gjennomføres ved observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA). I dagens 
organisering blir somatiske pasienter i denne pasientgruppen tatt hånd om ved 
OBA, og personalet har erfaring med pasientgruppen. I Nye SUS er det dedikert 
forsterkede rom i OBA til denne pasientgruppen. 

Prosjektet innebærer stor grad av tjenesteinnovasjon og det er således et omfattende 
og forberedende arbeid som gjennomføres i 2021 før pilotering i 2022.  

Følgende er hovedleveranser framover: 

 Forberedende arbeid til oppstart av pilot tverrfaglig enhet psykiatri-somatikk-rus 

 Støtte nye fag inn i akuttmottak Nye SUS 
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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.   
   

Følgende hovedleveranser er ferdigstilt: 
 Beslutning om hvilke fag som skal igjennom akuttmottak i Nye SUS 

o Resultat og beslutning er rapportert i andre kvartal 2020 
 Resultat og erfaringer fra test og pilotering er evaluert 
 Løsningsportefølje arbeidsprosesser for arealet akuttmottaket (2. etasje C/D 

bygg)  
 Oppstart implementering av nye arbeidsprosesser 

o Delvis implementering i tråd med pandemiberedskap 
 Forslag til plassering av fag i arealet er utarbeidet 
 Anbefalinger om nye roller er overlevert i) i første kvartal 2019 i prosjekt 

akuttmottak, ii) i andre kvartal 2020 etter test dag/ pilotuke, iii) til 
kortidskonseptet 

 Utredning av tverrfaglig enhet psykiatri-somatikk-rus er gjennomført  

 

2.4.3 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 
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. 

Prosjektet er komplekst og derfor delt i to faser. Første fase av prosjektet ble ferdigstilt 
før sommerferien. I arbeidet har prosjektet benyttet en beregningsmodell utviklet av 
Sykehusbygg og videre tilpasset og modellert til   SUS . Beregningsmodellen bygger på 
fagenes aktivitetstall registrert i DIPS fra 2019, det vil si planlagte polikliniske kontakter. 
Videre er følgende forutsetninger  lagt til grunn i beregningen av arealbehov:  
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* Aktivitet framskrevet til 2030   
* Utnyttelsesgrad av rom tilsvarende 70 %  
* Oppdaterte demografiske framskrivninger fra SSB  
* 2 % årlig økning av aktivitet  
* 8 timers åpningstid 230 dager i året 

 
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. 
 
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) er pilotpoliklinikk. Det har vært nødvendig å ha en 
samarbeidspartner for å utvikle en metodikk som kan oppskaleres for de andre fagenes 
løsningsutvikling.  BUK representerer et mangfold av fag, og er derfor  en egnet 
pilotpoliklinikk.  
 

Videre arbeid i prosjekt fase 2 Poliklinikk og dagbehandling: 

 Fortsette arbeidet med en beregningsmodell som kan brukes videre i arbeidet  

 Teste og simulere forutsettinger knyttet til logistikk og flyt gjennom table top 

øvelser 

 Sikre at all aktivitet som må foregå er innplassert i arealene (inkludert det som 

beregningsmodellen ikke tar høyde for) 

 Løsningsutvikling: Hvordan sikre god poliklinikkdrift innenfor rammen av 

arealene på Ullandhaug og prinsipper for poliklinikkdrift: 

o Aktiviteten bringes til pasienten (kun pasienten som har rom når 

beregningsmodellen legger aktiviteten i DIPS til grunn for romberegning) 

o Separere innstrøm av pasienter (skille mellom øyeblikkelig hjelp og 

elektiv virksomhet) 

o Utjevning av arbeidsbelastning og standardisering som utgangspunkt 

o Visuell og sanntid oversikt over ledige rom   

o Riktig bruk av kompetanse og ressurstilgang 

o Riktig bruk av pasientens tid (avstandsoppfølging der det er mulig) 

 Sikre en oversikt om det er et endringsbehov 

 Koble på nødvendig IKT-støtte for å lykkes med sambruk av areal 

 
Følgende hovedleveranser for fase 1 er ferdigstilt: 

 Løsningsutvikling, plassering av fag og funksjoner som støtter inneliggende og 
øyeblikkelig- hjelp i byggetrinn 1 
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 Løsningsutvikling, dvs. deling av fag og behov knyttet til delt drift.  
 Forstå kontekst, det vil si prosjektets ytre rammer og forventninger 
 Kartlegge dagens tjeneste, det vil si å forstå utgangspunktet for omstilling og 

utvikling.  
 Prosjektet har videre gjennomført forankringsmøter med klinikkene rundt 

premissene knyttet til økt arealutnyttelse, som er en av forutsetningene lagt til 
grunn for kapasitetsberegningen fra Sykehusbygg og simuleringsmodellen 
utviklet av sykehusets egen analyseavdeling.  

 Plassering av fag og funksjoner med byggetekniske påvirkninger ble besluttet 
19.nov i ekstraordinært prosjektråd 
 

 

2.4.4 OPERASJONSFLYT 

Mål: Programmet operasjonsflyt skal etablere driftsmodeller og arbeidsprosesser som 
bidrar til god arbeidsflyt for personell, økt robusthet i operasjonsplanlegging og smidige 
pasientforløp. Det overordnede målet er å unngå uønsket variasjon i utnyttelse av 
operasjonskapasitet. 

Plan: 
For god operasjonsflyt i Nye SUS vil det være særlig viktig å forberede driften på 
overgang til nye konsepter og valgte logistikkløsninger, herunder «just-in-time»-
sterilforsyning.  

Det går to parallelle OU-prosjekter innen operasjonsflyt som er nært knyttet opp mot 
hverandre: 

 

Dette søkes løst gjennom prosjektarbeid: 

 Det må jobbes med å strømlinjeforme den delen av driften som er mulig å 
standardisere. Her inngår alle flyter fra pasientforberedelse til standardisering av 
prosedyrer og utstyrsspesifikasjon.  

 Så mye som mulig av programmet må gå som planlagt. Fagmiljøene er blitt 
utfordret på å angi hvilke inngrepstyper som er aktuelle for «Fast Track-kirurgi» 

 Det må være avsatt kapasitet til et forventet volum av akuttkirurgi (ØH baseline) 
og pakkeforløp. Slike inngrep føres normalt på programmet 1-10 dager før 
operasjon. 
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 Det må i tillegg etableres dedikert stuekapasitet og/eller rutiner for håndtering 
av akuttkirurgi med høy hastegrad som ikke går ut over sentralt elektivt 
program. 

 Det må være nok kapasitet til å håndtere resterende ad hocinngrep (elektive og 
øyeblikkelig hjelp) 

 Det må prioriteres mellom ulike hensyn på tvers av fag for å komme frem til et 
programoppsett som gir høyest mulig nytteverdi gitt de ressursene som er 
tilgjengelige 

 
Pilotstue milepælsplan: 

 

 

Stuefordeling milepælsplan: 
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Følgende hovedleveranser er ferdigstilt: 
 Dokumentasjonspakker utarbeidet for nye konsepter 
 Forankret sengeflyt inn til og ut fra stue med involverte faggrupper 
 Forbruksutstyr for operasjon og anestesi kartlagt 
 Prosjektstyret har vedtatt at det skal opprettes en pilotstue på en ortopedisk 

operasjonsstue med oppstart i februar 2022 
 Datagrunnlag 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. 
 

Følgende er hovedleveranser framover: 

 Fortsette arbeidet med flytgjennomganger/arbeidsmøter med fagmiljøene for å 
få felles forståelse og forankring av valgte distribusjonsløsninger og flyt i 
operasjonsavdelingen. 

 Etablere en pilotstue på Våland med formål om kontinuerlig PDSA på nye 
arbeidsprosesser 

 Starte arbeidet med å standardisere utstyr og spesifikke forløp, i første omgang 
forløp som skal gjennom pilotstue. 

 Pilotere 5S som et verktøy i forberedelsene til omorganisering av 
lagerbeholdning på Nye SUS. 

 Samme dagpasienten (SDI):  
o hospitere hos andre sykehus for å lære av deres erfaringer 
o begynne arbeidet med å skissere opp internt pasientforløp for SDI 

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

Videre arbeid: 

 Fortsetter løsningsutvikling for å beskrive ut hvordan konseptene påvirker 
arbeidsflyt og samarbeid på SOP 

 Pilotering ortopedisk Fast Track 

 Stuefordeling - bruk av operasjonskapasitet ved Nye SUS (tildeling)  

 Simulering av programoppsett 

 Dashbord og resultatmåling 

 Anbefalt organisering og roller eller rutiner som ivaretar tiltenkt bruk av 
operasjonskapasitet 

 Kontorer / aktivitetsbaserte arbeidsstasjoner i operasjonsavdelingen 
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3. Nye Prosjekt med oppstart høst 2021 

Organisering, ledelse og bemanning knyttet til sengepostene: 

Prosjektleder for prosjektet organisering, ledelse og bemanning er ansatt og rapporterer 

til personal- og organisasjonsdirektør. Prosjektleder frikjøpes fra driftsorganisasjonen og 

vil starte i delt stilling.  

Revidert prosjektmandat forventes godkjent 28.oktober i neste prosjektstyre. 

Prosjektet vil også være tett koblet til økonomiavdelingen. 

 

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser 

I arealprioriteringer gjennom forprosjektet og hovedfunksjonsprogrammet har dagens 
enekontor/personlige arbeidsplasser blitt erstattet med ulik type arbeidsplasser. Det ble 
også prioritert å ta ut administrative funksjoner fra kliniske areal. Arbeidsplassene er 
blitt kategorisert som aktivitetsbaserte arbeidsplasser, da de skal være tilpasset ulik 
aktivitet, eksempel: dikteringsrom, indre og ytre arbeidsstasjon, lederkontor, møterom 
og granskningsplasser.  

Andre sykehus som har valgt liknende løsninger har opplevd at dette har vært krevende. 
Men, det har ikke blitt utført et arbeid i forkant for å forberede medarbeiderne på at 
aktivitetsbaserte arbeidsplasser legger opp til en annen arbeidsprosess. Sykehusbygg 
har kartlagt aktivitet og bruk av sengetun i ettertid. 

Basert på erfaringen fra andre sykehus har en etablert et prosjekt for å identifisere 
oppgaver som må foregå i kliniske areal, tett på kliniske areal, på Ullandhaug og evt. 
aktivitet som kan flyttes til Våland. En har valgt å starte et prosjekt for å sikre at 
arealene støtter nødvendig aktivitet, samtidig som en også skaper forståelse for nye 
arbeidsprosesser.   

Prosjektet har startet  med en prosess for å sikre: 

 Sikre at en forstår hva som er riktig bruk av de arbeidsplassene som er 
tilgjengelig i Nye SUS 

 Sikre at en har en oversikt over behov vs. tilgjengelige arbeidsplasser 

 Sikre sambruk av arbeidsplasser da tilgangen til arbeidsplasser varierer mellom 
byggene 

 Sikre forståelse for IKT behovet slik at dette kan evt. utvikles for å støtte 
organisasjonen 
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 Sikre at medarbeiderbehovet for avdelingstilhørighet, effektiv arbeidsdag (ikke 
leite/ bevege seg langt for å finne arbeidsplass), sikre at konsentrasjonsarbeid 
blir ivaretatt og eventuelt annet som avdekkes i prosjektet. 

 Prosjektet har hatt en forankringsrunde med klinikkenes ledergruppe der det har vært 
et ønske om informasjon.  Prosjektet har etablert en metodikk for arbeidet. 

Videre arbeid starter med en innsiktsfase: 

 Forespurt møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for yrkesgruppene 
som er størst i Bygg A, C og D (merkantile, legegruppene og sykepleiere). Det er 
ønskelig å få informasjon fra tillitsvalgte og verneombud i forhold til behov og 
innspill til videre prosess 

 Innhente informasjon og erfaringer fra eksterne 

 Innhente analysegrunnlag 

 Etablere arbeidsgrupper 

 Detaljere en milepælsplan for prosjektet 

Prosjektet vil presentere en mer detaljert plan nå en har fått innspill fra tillitsvalgte. Det 
vil bli rapportert løpende om prosess og resultat.  
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Overordnet OU plan 2021-2024 


