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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
 
Mottaksprogrammet, bestående av områdene organisasjonsutvikling, klargjøring for drift og 

teknologi, leder og tilrettelegger foretakets forberedelser til Nye SUS. Programmet understøtter 

etablering av en pasientsikker og økonomisk bærekraftig drift gjennom nye arbeidsprosesser og 

driftsmodeller, ny teknologi samt planlegging og gjennomføring av flytteprosessen.  

Det har også denne perioden vært høyt fokus på å identifisere risikoer og tilhørende 
risikominimerende tiltak. Risiko som følges spesielt tett er listet i kapittel 2.  
 
Både i prosjekt og linje utredes og identifiseres eventuelle endringer i organisering før overgang til 
Nye SUS. Administrerende direktør har blant annet besluttet at det skal være to ledere i hvert 
sengeområde, i tråd med anbefaling fra prosjektet Organisering, ledelse og bemanning i 
sengeområdene. Endring i organisatorisk tilhørighet er tidskritisk, både for å sikre kontinuitet og 
trygghet i lederlinjer før innflytting, samt at IKT-system kan oppdateres.   
 
Fremdrift i anskaffelser og detaljert kartlegging av utstyr som kan gjenbrukes prioriteres. Det er 
etablert en utstyrsgruppe i Mottaksprogrammet som et tiltak for å ytterligere sikre kvalitet og 
effektivitet i prosessen. Utstyrsgruppen samhandler tett med byggeprosjektet. Det er utarbeidet 
prinsipielle beslutninger knyttet til anskaffelse og gjenbruk av mindre medisinteknisk utstyr og 
grunnutstyr med hensikt å øke gjenbruksgraden. 
 
Klinisk mobil arbeidsstasjon vil være et viktig verktøy i Nye SUS. Tre traller er nylig kommet i drift i 

dagens areal. Innføring følges opp og evalueres. Helse 2035 fremhever viktigheten av pasientnær 

dokumentasjon som en del av målsetningen «pasienten i sentrum». Kliniske mobile arbeidsstasjoner 

muliggjør forbedring av kvalitet- og pasientsikkerheten på dette området. 

Ordførere og kommunedirektører i opptaksområde er informert om flyttestrategi og flytteplaner.  
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2. Risikostyring 
Mottaksprogrammet har kontinuerlig fokus på å identifisere risikoer og tilhørende 

risikominimerende tiltak. Risiko som følges spesielt tett er listet i tabellen under.  

 

Uønsket 

hendelse 

Årsaker Konsekvenser Tiltak 

Tidsoverskridelse og 
utsatt åpning pga 
forsinkede 
anskaffelser 

Anskaffelser av MTU (særlig 
tung, bygningspåvirkende MTU) 
er forsinket 
Leveranseproblemer på 
komponenter kan forsinke 
leveranser av utstyr som blir 
satt i bestilling 
Mangelfull avklaring på hvem 
som skal gjøre anskaffelser 
Mangelfull oversikt over 
gjenbruk Våland/ Ullandhaug 

 

Får ikke installert og validert 
utstyr tidsnok, må utsette 
ibruktagelse 
Validering og testing blir 
utilstrekkelig gjennomført 
Må beholde noen funksjoner 
på Våland og frakte pasienter 
og/eller produkter mellom 
lokasjoner 
Får ikke nok tid til opplæring 

Utarbeide en felles masterplan 
for Nye SUS, og plan for roller 
og ansvar i sluttfasen. 
Etablert utstyrsgruppe (UGH) i 

mottaksprogrammet for økt 

samarbeid med 

byggeprosjektet og raske 

avklaringer for å sikre 

fremdrift. 

Nedsatt produksjon 
pga. feil bruk av IKT 
system 

Systemene virker, men de 
oppleves ikke hensiktsmessige. 
Nye og ukjente system som 
ikke tas i bruk på en korrekt 
måte. Mangelfull opplæring, 
mangelfull evne og vilje til å ta i 
bruk nye system. Mangelfull 
forståelse for verdien systemet 
gir for medarbeider og pasient 
 

Forsinkelse/ stans i 
pasientbehandling.  
Økt stress hos personell 
Risiko for feilbehandling 

Fokus på implementering i 
dagens areal 
Opplæringsprosjekt som gir et 
samlet fokus 
IKT-system installert i Mock-up 
Manuelle rutiner som 
erstatning for IKT system 

Stans i produksjon 
pga. manglende 
integrasjoner mellom 
IKT-systemer knyttet 
til MTU og nye 
logistikkløsninger 

Nye SUS forutsetter mer 
effektiv drift ved innføring av 
nye IKT-systemer. Dette 
forutsetter imidlertid 
betydelige lokale tilpasninger 
mellom bl.a. MTU systemer 
hvor det kan være et delt 
tilpasningsansvar mellom 
HVIKT / leverandørene / MTI. 

Dersom integrasjonene ikke 
fungerer vil normalt manuelle 
backup eller nødløsninger tas 
i bruk. Disse er mindre 
innarbeidet og innebærer 
økte kostnader for personell 
og tilhørende økt tidsbruk. 
Videre vil dette kunne føre til 
økt feilrate og redusert 
pasientsikkerhet. 

Risiko er kjent, og det er både 
innsats og fokus for å 
identifisere alle kritiske 
integrasjoner i tide for å 
håndtere disse. HVIKT har økt 
sin bemanning betydelig for å 
imøtekomme behovet. Likevel 
er mangel på personell, både 
sentralt og lokalt en utfordring. 
På sikt vil noe økt IKT 
bemanning lokalt for å 
håndtere lokale ofte MTU 
tilknyttede systemer være 
hensiktsmessig. 
 

Økonomi og 
produksjon er truet 
pga. delt drift på 
flere lokasjoner 

Krever mer personell, særlig 
knyttet til støttefunksjoner fra 
driftservice 
Krever duplisering av en del 
utstyr 
Trenger robuste og effektive 
logistikkløsninger for frakt av 
utstyr, medikamenter, prøver, 
personell osv. 
Mindre effektiv 
pasientbehandling 
Klarer ikke omstilling til delt 
drift 

Klarer ikke å overholde 
budsjett 
Behov for økning i personell 

OU-arbeid med delt drift for å 
skape innsikt og løsninger 
tilpasset  ny arbeids hverdag 
på flere lokasjoner 
Arbeid gjennom flyttekoffert 
Prosjektet Organisering, 
ledelse og bemanning på 
sengeområdene Organisering 
Våland og 
SUS sin transportseksjon 
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3. Organisasjonsutvikling 
 

Funksjonsområde: Sengeområdene og innplassering av aktivitet 

Prosjekter med OU-fokus/ressurser: 

 Klinisk mobil arbeidsstasjon er et eksempel på en teknisk mobil løsning som skal redusere 

risikoen knyttet til nytt sykehus med utelukkende ensengsrom. Disse er nå på vei inn i 

sykehuset og vil bli tatt fortløpende i bruk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom regional 

IKT og OU-prosjektet. Trallene skal brukes som medisintraller og for oppslag og 

dokumententasjon i kontakt med pasienten. Implementering av trallene re-vitaliserer 

tidligere implementerte kliniske arbeidsprosesser på sengeområdet og er en viktig løsning for 

å understøtte mobilitet som følger av endrede fysiske forhold i nytt sykehus. Det er lagt til 

rette for  opplæring, men ledere i linjen er svært viktige i innføring og oppfølging av 

løsningen. 

 Prosjektet organisering, ledelse og bemanning eies av personal- og organisasjonsdirektør. 

Viktige beslutninger:  

o Det er enighet om lederspenn og lederstrukturer for sengeområdet 

o Det utføres et karleggingsarbeid over etasjer, bygg og fag i forhold til tildelte 

sengerom og dagens sengerom i Nye SUS. Det  blir noen områder med ledige 

sengerom. Det er viktig at det ikke etableresklinisk aktivitet i disse rommene da de er 

framtidige vekst areal for sykehuset fram til byggetrinn 2. 

 IKT samhandling: Skal sikre at arbeidsprosesser støttes av IKT, samt at sambruk av ressurser 

blir gjort mulig gjennom riktig konfigurering og økonomistrukturer. Prosjektet følger oppsatt 

plan og legges fram i prosjektstyret før jul. 

 Arbeidsplasser/kontor: Det pågår et arbeid for innplassering av all aktivitet i alle areal. Dette 

inkluderer kartlegging av ulike former for undervisning og møter. Hensikten er å sikre riktig 

bruk av bygget, samt sikre gode løsninger for medarbeidere før innflytting. 

o Arbeidsplasser i poliklinikkarealene tas som en del av poliklinikkprosjektet.  

o Bearbeiding av data fra klinikkene pågår knyttet til møteromsaktivitet/behov. 

Dataene er levert inn i mange ulike format og det er et krevende arbeid. Dialog med 

avdelingene er forventet i januar. 

o Flyt av ulike pasientprøver og personell i laboratoriene (B-bygget) har startet. Det er 

patologi som har den største utfordringen i forhold til arbeidsplasser på Ullandhaug. 

Det er fokus på grensesnitt i prøveflyten da prøvene vil flyte anerledes enn i dag pga 

felles prøvemottak og kontinuerlig mottak av prøver fra Våland. 

 

Funksjonsområde: Akuttflyt og tverrfaglige enheter (Kortidskonsept, intermediærenhet, 

psykiatri/somatikk/rus enhet) 

Hovedprosjekter i OU-regi i dette funksjonsområdet: 

 Korttidsskonseptet  

o Beslutninger er tatt  og det er enighet om omdisponering av senger. Prosjektet er nå 

et linjeprosjekt.  

 Psykiatri/somatikk/rus enhet for pasienter med tverrfaglig behov  
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o Evaluering av tverrfaglig enhet etter 8 måneders drift er ferdig. Oppfølgingstiltak 

følges opp. Det vil fokuseres på nye kliniske arbeidsprosesser og gjøres et 

innsiktsarbeid i forhold til medarbeidernes tryggehet. 

 Tverrfaglig intermediærenhet:  

o Fokus denne perioden har vært på samhandling og ledelsesstrukturer i lege- og 

pleiegruppen 

o Detaljere ut opptrappingsplan  

Samarbeidsprosjekt:  

 Utredning MOBA ny klinikk 

o Besluttet at MOBA kontinueres tilsvarende dagens organisering, dvs blir liggende 

som en avdeling i  Mottaksklinikken 

Funksjonsområde: Operasjon  

Gjennom prosjektet Pilotstue har personell ved operasjonsavdelingen fått erfaring i å jobbe på måter 

som understøtter pasient- og utstyrsflyten slik den vil bli ved Nye SUS. Prosessen er nå i stor grad 

overlevert til drift som har et godt forankret eierskap til prosjektet. Denne høsten er muligheter for 

oppskalering av pilotering innenfor dagens rammer og areal vurdert. Fagene er positivt innstilt til en 

oppskalering, og vurderer det som absolutt nødvendig for til forberedelser for Nye SUS.  

Det er i tillegg fokus på å avklare gode preoperative forløp for pasienter, sett i sammenheng med de 

postoperative forløpene. I løpet av høsten har drift jobbet konstruktivt med arbeidsfordeling og 

fremdrift i operasjonsteamet med utgangspunkt i metodikk for «fast track kirurgi». 

Arbeidsprosessene involvert vil evalueres og justeres i løpet av fjerde kvartal 2022 og første kvartal 

2023. 

Denne vinteren vil det bli fokus på å utvide konseptene som piloteres til flere fag. Dette for å sikre 

ytterligere gevinstrealisering og implementering. OU vil i tillegg fortsette å bidra med 

prosjektlederstøtte inn mot sterilforsyningsprosjektet og prosjektet som ser på medikamentflyt 

mellom apoteket og anestesiavdelingen (tverrfaglig prosjekt med FFU, apotek, drift og OU). Dette vil 

bli behandlet i ledergruppen, og det er fokus på gevinstrealisering gjennom endring av 

arbeidsprosesser i form av pasientsikkerhet og kvalitet og frigjøre tid for klinisk personell. 

 

Funksjonsområde: Poliklinikk 

Prosjektet innplasserer all aktivitet i polikliniske areal på Ullandhaug. Fokus denne periden har vært 

på de 4 ringene i bygg A. Utsettelse av byggetrinn 2 gjør at en må sikre at senger som ikke blir tatt i 

bruk ved innflytting, forblir tilgjengelig sengeareal. Dette gjelder spesielt for døgnområdene til kreft, 

lunge og intensiv som er fag som forventes å vokse med demografisk utvikling. Det har utfordret 

poliklinikk arealene ytterligere. Anestesiavdelingen er flyttet ut av intensiv- området og ned i 

poliklinikkarealene. Lunge cytostatikabehandling er flyttet fra Våland og til poliklinikkarealene på 

grunn av en svært sårbar pasientgruppe og tidsfrister knyttet til blodprøvesvar og medikamenter.  

Det er etablert arbeidsgrupper på tvers av fag og innenfor areal og ressurser aom skal sambrukes: 

utstyrsflyt, oppvåkningsareal, anestesi behov, lagernisjer etc.  Det er god dialog og en forventer 

løsning på arealene innen mars 2023, som er satt som en milepæl for arealene. 
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Prosjektet har identifisert sentrale tilretteleggere for å få arealene til å fungere godt. dette er blant 

annet god planlegging (behov/volumfokusert oppgaveplanlegging) og riktig bruk av systemet IMATIS. 

Det forutsettes at dette arbeides med i linjen. 

Samarbeidsprosjekt:  

 Organisering og drift Våland 

o For aktiviteten som blir gjenværende på Våland i Mellomfasen, har administrerende 
direktør besluttet at det skal det etableres et samarbeidsmøte. Dette for å sikre 
samhandling og informasjonsdeling på tvers av fagmiljøene, som blir spesielt viktig i 
periode med rokade og store omstillinger i arealene på Våland.  

o Stedlig ledelse fremheves som hovedregel 
o Rollebeskrivelser utarbeides i samarbeid med annet pågående arbeid for å sikre 

korrekt begrepsbruk og -forståelse 
 

 Etablering av felles dagkirurgi for Helse Stavanger 

o Det er besluttet dagkirurgisk enhet skal samles til en felles dagkirurgi på Våland i 
Mellomfasen. Flytprinsipp er etablert og det er gjennomført informasjonsmøter for 
alle medarbeidere, omstillingsprogram følges av ledere i linje iht. regelverk.  

 

4. Klargjøring for drift 
Fokusområder for arbeidet med klargjøring for drift i høst har vært forberedelser til utarbeidelse av 

flytelister og flytteplaner, aktiviteter i avdelingene og samarbeid omkring MTU og grunnutstyr. 

Flytteplanlegging 

For at vi skal kunne gjennomføre flyttingen på den planlagte måten, er vi avhengig av at alt som skal 

flyttes er ført opp på flyttelister som bl.a. angir hvor utstyret skal flyttes fra og til. HCR har utarbeidet 

maler for dette, som vi tilpasser til våre behov. Flytteliste-malene og veilederen er i høst presentert 

for avdelingskoordinatorene, og dokumentene vil bli lagret i EQS. Avdelingene har også fått tegninger 

tilgjengelig for alt areal på Våland, som vil lette arbeidet med å identifisere hvilket rom utstyr som 

skal flyttes er plassert i. Flyttelistene sendes ut i desember, og vil måtte revideres flere ganger 

underveis. 

HCR har laget versjon 1 av flyttekalender for SUS, som foreløpig er svært overordnet. Når 

flyttelistene kommer i retur vil de danne grunnlaget for en mer detaljert kartlegging, og versjon 2 av 

flyttekalenderen. 
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Flytteplanleggingen er i rute i forhold til milepælsplanen. 

Det er i høst gjennomført flere informasjonsmøter for ordførere og kommunedirektører i vårt 

opptaksområde, for å informere om flyttestrategi og flytteplaner. Dette er viktig for at kommunene 

skal forstå sin viktige rolle i vår flyttestrategi, og kunne bidra med å redusere antall inneliggende 

pasienter på flyttedagen. 

Aktiviteter i avdelingene 

Avdelingskoordinatorene har i løpet av høsten blitt mer trygge i rollen, og opplever at de har god 

støtte og forankring i sin avdeling. Flere melder tilbake at de nå har fått satt av mer tid til å ivareta 

oppgaven som avdelingskoordinator. 

De har satt fokus på rydding etter 5S prinsippet, bl.a. ved å arrangere rydde-konkurranser i 

avdelingene. De har også fått en grundig innføring i logistikkløsninger på Nye SUS, HCR har presentert 

flyttestrategi og metodikk, og de har fått en introduksjon til opplæringsprosjektet. I desember vil 

fokus være psykososial støtte og ivaretakelse av medarbeidere og ledere. Samlet vurdering i 

statusrapportene fra avdelingskoordinatorene er: 

Rapporteringspunkt Status 
september  

Status 
desember  

FORANKRING       
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Er linjelederne godt informert og støtter aktivitetene? Er medarbeiderne 
informert og involvert i aktivitetene? 

LEVERANSER   
Hvordan vurderer du kvaliteten på arbeidet avdelingen har levert så langt? 
 

  

FREMDRIFT              
Er fremdrift i henhold til plan? Klarer dere å holde tidsfristene? 

 

  

RESSURSER               
Blir det satt av tid til aktivitetene slik forutsatt/ avtalt? 
 

  

 

 
 

= God status  = OK, men 
kan bli bedre 

 = Utfordrende 
status 

 

Samarbeid omkring MTU og grunnutstyr 

Det har vært stort fokus på å etablere en god samarbeidsmetodikk mellom byggeprosjeket og 

mottaksprogrammet knyttet til MTU og grunnutstyr, hvor etablering av utstyrsgruppe og maler for 

henvendelser og beslutninger er etablert. Man har også tatt noen prinsipielle beslutninger knyttet til 

anskaffelse og gjenbruk av mindre MTU og grunnutstyr som letter dette arbeidet og kan øke 

gjenbruksgraden. Etablering av disse strukturene har bidratt til å redusere risiko for at beslutninger 

fattes på feil grunnlag, det vil bidra til at vi kan opprettholde en god framdrift, og at beslutninger kan 

tas på rett nivå og med tilstrekkelig forankring. 

Det jobbes kontinuerlig for å øke gjenbruksgraden av MTU og grunnutstyr. Vi ser bl.a. på mulighet for 

bruk av utstyr som blodgassanalysemaskiner og blærescannere på tvers av avdelinger. 

 

5. Teknologi 
Det er i høst gjennomført større oppgraderinger i systemporteføljen for de sentrale, kliniske IKT-

løsningene. Dette er viktige oppgraderinger for dagens SUS med hensyn til forberedelser og 

optimalisering av arbeidsproseser frem til oppstart av Nye SUS: 

 Overgang til DIPS ARENA 
 Gjennomført overgang til felles regional  laboratorieløsning (UNILAB ) alle laboratorier 
 Cytodose (IT-system for medikamentell kreftbehandling) er oppgradert for å redusere den 

tekniske risikoen grunnet gammel infrastruktur og serverteknologi.   

For Nye SUS er målet å flytte inn mest mulig «as is». I praksis betyr dette at ny teknologi i størst mulig 
grad skal være tatt i bruk på Våland innen utløpet av 2023. Det er avgjørende at helsepersonell og 
andre yrkesgrupper får god nok tid til å gjøre seg kjent med ny teknologi, implementere nye og 
endrede arbeidsprosesser og tilrettelegge for å kunne hente ut effekt av endringene. Det jobbes 
derfor aktivt med å sikre fremdrift på de IKT-områder som er definert som kritisk for ibruktaking 
(bygg) og kritisk for effektivitet og andre nytteeffekter i nytt sykehus. Listen «Kritisk behov til nye 
bygg» er av den grunn førende for alle prioriteringer innen IKT området fremover.  

Innføring av ny teknologi innebærer endring av arbeidsprosesser. Dette gjelder også ved innføring av 
kliniske mobile arbeidsstasjoner, noe som skjer innen alle somatiske enheter nå i november og 
desember. De mobile arbeidsstasjonene gjør det mulig å samhandle bedre og mer effektivt i møte 
med inneliggende pasienter gjennom mulighetene som ligger  i sanntidsdokumentasjon (som gjør 
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oppdatert informasjon umiddelbart  tilgjengelig for øvrig helsepersonell), og økt pasientinvolvering. 
Videre vil reduksjon i unødige forflytninger og avbrytelser for helsepersonellet være spesielt viktig i 
Nye SUS med enerom og store avstander. 

Kliniske mobile arbeidstasjoner er ett av flere viktige tiltak for å bidra til økt effektivitet, kvalitet og 
pasientsikkerhet, og forutsetter endring av arbeidsprosesser. Prosjektkontoret, OU og FFU støtter 
med informasjon og rådgiving til linjeledelsen i dette forbedringsarbeidet for å bidra til at omlegging 
av arbeidsprosessene er godt  innarbeidet i god tid før oppstart Nye SUS.  

TIL IKT tTilpassing av IKT til Nye SUS)  - koordinering av arbeidet med å tilpasse  de nærmere 600 
ulike IKT-systemene til ny organisasjon pågår. Formell behandling og etablering av prosjektet er 
planlagt i ledergruppen i desember. 

Telefoniløsninger i Helse Stavanger 
I forbindelse med flytting til Nye SUS har Tele og signal (HVIKT) arbeidet med hvordan 
telefoniløsningene skal se ut på Nye SUS, og hvordan den fremtidige regionale løsningen skal 
fungere.   
Prosjektet som ble besluttet etablert i LG 29.11.22 handler om at dagens SUS må klargjøre og 
implementere nye telefonløsninger og rutiner som også skal benyttes i Nye SUS. Det omfatter ulike 
mobiltelefoner, en rekke fasttelefoner og trådløse fasttelefoner samt vakttelefoner.  
 

  

 


