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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling
Mottaksprogrammet, som består av prosjektene organisasjonsutvikling, klargjøring for drift og
teknologi, leder og tilrettelegger foretakets forberedelser til Nye SUS. Programmet understøtter
etablering av pasientsikker og økonomisk bærekraftig drift gjennom nye arbeidsprosesser og
driftsmodeller, samt planlegging og gjennomføring av flytteprosessen.
Det er et høyt fokus på å identifisere utstyr som kan gjenbrukes, både medisinteknisk utstyr (MTU)
og annet utstyr. Kartlegging av gjenbruk er sentralt i arbeidet med å detaljere flytteplan, ferdigstille
anskaffelsesplan og i arbeidet med kostnadsreduserende tiltak, jf. styresak xx/22
Det har dette kvartalet blitt gjennomført evalueringer av nye arbeidsprosesser og driftsmodeller,
herunder pilotstue ved operasjonsavdelingen, sengeposter med nye arbeidsprosesser og tverrfaglig
enhet for pasienter med sammensatte lidelser innenfor psykiatri, somatikk og rus. Sistnevnte fikk
besøk av helseminister Ingvild Kjerkol 31. mai. Helseministeren oppfordrer til å dele erfaringer med
andre sykehus i Norge. Resultat fra evalueringene legges frem for prosjektstyret i juni, og
rapporteres til styret i tredje kvartal.
Det virtuelle verktøyet «Flyttekofferten» er lansert, med gode tilbakemeldinger fra
avdelingskoordinatorer.Malverk er delt med Helse Bergen, Radiumhospitalet og Vestre Viken.

2. Organisasjonsutvikling
Presentasjonen på styremøtet vil fokusere på hvordan prosjektene tilrettelegges for
gevinstrealisering. Dette vil detaljeres videre utover høsten.
Funksjonsområde: Sengeområdene og innplassering av aktivitet
Prosjekter med OU-fokus/ressurser:


Kliniske arbeidsprosesser i sengeområdet. Prosjektet har som formål å sikre kvalitet i
arbeidsprosesser i sengeområdet. Prosjektet følger besluttet utrullingsplan.
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Prosjektet organisering, ledelse og bemanning eies av personal- og organisasjonsdirektør,
Prosjektet følger besluttet prosess og har ferdigstilt innsiktsrapporten. Den legges fram til
prosjektstyre i juni.
Arbeidsprosesskartlegging: Prosjektets formål er å sikre andre arbeidsgruppers flyt inn i
sengeområdene. Hovedfokus er å få oppstart på kartlegging av vareforsyning til ulike
områder
IKT samhandling: Skal sikre at arbeidsprosesser støttes av IKT, samt at sambruk av ressurser
blir gjort mulig gjennom riktig konfigurering og økonomistrukturer.
Arbeidsplasser/kontor: Det pågår et arbeid for innplassering av all aktivitet i alle areal. Dette
inkluderer kartlegging av ulike former for undervisning og møter.Heniskten er å sikre riktig
bruk av bygget, samt sikre gode løsninger for medarbeidere før innflytting.

Funksjonsområde: Akuttflyt og tverrfaglige enheter (Kortidskonseptet, intermediæreneheten,
psykiatri/somatikk/rus enheten)
Hovedprosjekter i OU-regi i dette funksjonsområdet:




Korttidsskonseptet (planlagt gjennopptatt høst 2022)
Psykiatri/somatikk/rus enhet for pasienter med tverrfaglig behov - pågår
Tverrfaglig intermediærenhet (Gjennopptatt vår 2022)

Psykiatri/somatikk/rus sluttfører første evalueringsrapport etter 3 måneders drift i juni. Prosjektet
har foretatt 15 intervju med medarbeidere i ulike roller. Det kvalitative datasettet vektlegges i denne
rappporten. Samtlige intervjudeltagere tror på prosjektet, og på verdien av et tverrfaglig
behandlerteam. Foreløpige funn indikerer et forbedringspotensiale knyttet til rolleavklaring og
ressurbruk på pleiesiden. Prosjektet skal evalueres igjen etter 6 måneder og 12 måneder.
For tverrfaglig intermediærenhet har prosjektet levert et beslutningsunderlag for organisering til
administrerende direktør med ledergruppe.
Funksjonsområde: Operasjon
Det har vært et stort analysearbeid for å etablere en modell for en strategisk stuefordeling.
Prosjektet har levert på byggeprosjektets behov for informasjon om fagdedikerte stuer. Prosjektet
følger besluttet plan, og stuefordelingsprosjektet skal sluttføres sommer 2022. Prosjektet ligger på
plan og leverer sluttrapport til prosjektstyret i juni.
Pilotstueprosjektet evalueres og legger fram statusrapport i juni i prosjektstyret.
Hovedutfordringer i dette funksjonsområdet knyttet til innføring av nye IKT programmer. Dette gir
samtidighetskonflikter knyttet til ressursbruk.
Funksjonsområde: Poliklinikk
Poliklinikkprosjektet er et krevende prosjekt. Det skyldes først og fremst knapphet i antall rom/areal
som krever at fagene i større grad enn tidligere skal sambruke og utnytte rom- og arealer. Dette
forutsetter at fagene detaljerer tjenesten tilstrekkelig og legger en plan for deling av aktivitet mellom
Ullandhaug og Våland.
Prosjektet plasserer inn all klinisk drift (flyt av medarbeidere, pasienter og varer) i tildelte areal på
Ullandhaug. Poliklinikkarealene på Ullandhaug er standardisert som et sengeområde. Dette gir en
fleksibilitet med tanke på å kunne omgjøre fra poliklinikk til sengerom men representerer en
utfordring ved innflytting grunnet større undersøkelse- og behandlingsrom med tilsvarende mindre
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støtteareal. Beregningsmodellen som ble brukt for tildeling av areal tok utgangspunkt i
forbruksmønster for rom/areal og tilsa at alle fag hadde et potensiale for en høyere utnyttelsesgrad
av rom/areal. Beregningsmodellen tok imidlertid ikke høyde for pasientflyt i støtterom (prøvetaking)
eller sykepleiekonsultasjoner som ikke registreres som en selvstendig konsultasjon. Dette krever
fortetning og nøye arbeid med å plassere inn all aktivitet og sikre at pasientflyten lar seg
gjennomføre på en god måte i arealene. Prosjektet bruker blant annet analyser og table top øvelser.
Det har vært jobbet med barne- og ungdomsklinikken (BUK) over lang tid. Det er nå etablert en
handlingsplan som avdelingen må fortsette å jobbe med for å lykkes med flyt i nye areal. Dette
arbeidet fortsetter med andre avdelinger over sommeren.
Prosjektet har identifisert sentrale tilretteleggere for å få arealene til å fungere godt, dette er blant
annet god planlegging (avansert oppgaveplanlegging) og riktig bruk av systemet IMATIS.

3. Klargjøring for drift
Fokusområder for arbeidet med klargjøring for drift siste kvartal har vært oppstart av nettverk for
avdelingskoordinatorer, lansering av Flyttekofferten, kartlegging av MTU og grunnutstyr til gjenbruk
og flytting, og inngåelse av avtale med leverandør av rådgivnings- og flyttetjenester.
Avdelingskoordinatorer
Rollen som avdelingskoordinator er nå opprettet i alle klinikker og ved de fleste avdelinger. Det er
etablert et nettverk for avdelingskoordinatorene som har møte en gang pr. måned. Ut over de faste
møtene foregår samhandlingen via en felles SharePoint side og Teams. De første månedene har
avdelingskoordinatorene hatt fokus på:
-

Bli kjent med egen rolle, forventninger, oppgaver og hjelpemidler som er tilgjengelig i
arbeidet
Spre kunnskap om Nye SUS i egen avdeling
Bli kjent med nytt areal, og forstå egen enhets nye arbeidshverdag
Lage en avdelingsvis framdriftsplan
Etablere faste møtepukter med linjeledelse og kolleger
Rapportere på status og risiko

Flere avdelingskoordinatorer har nå laget egne info-vegger i sin enhet, hvor de gjør informasjon om
Nye SUS tilgjengelig for alle på en enkel måte. Eksemplene under er hentet fra operasjonsavdelingen
og radiologisk avdeling
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Flyttekofferten
Det virtuelle verktøyet «Flyttekofferten» er nå lansert. Dokumentene er lagret i det digitale
kvalitetssysyemet EQS for å sikre tilgjengelighet for alle medarbeidere, og sørge for god
dokumentkontroll. Det er laget et eget inngangsbilde i EQS for å forenkle navigering og gjøre det
enkelt å raskt finne ønsket dokument.
Tilbakememdingene så langt er at dette er et godt verktøy som bidrar til å skape oversikt og
forutsigbarhet for våre medarbeidere.
Kartlegging av utstyr
Det er nå startet en detaljert kartlegging av alt utstyr, både medisinteknisk utstyr (MTU) og annet
utstyr. Arbeidet ledes av prosjektleder for utstyr, Ove Nordstokke, og gjennomføres i tett samarbeid
med avdelingskoordinatorene og avdeling for medisinsk teknologi og informatikk. Vi har startet med
de mest utstyrstunge avdelingene (laboratorier, patologi og radiologi), og fortsetter deretter med
andre avdelingene.. Vi har prioritert å få en oversikt over MTU først. Målet med arbeidet er å
identifisere alt utstyr som kan gjenbrukes, gjøre en vurdering av om det skal gjenbrukes på Våland
eller flyttes til Ullandhaug, samt identifisere og vurdere behov for anskaffelser, slik at dette kan
implementeres i anskaffelsesplanen.
Avtale med leverandør
Vi har nå sluttført forhandlinger og skrevet kontrakt med leverandør av rådgivnings- og
flyttetjenester for Nye SUS. Den valgte leverandør er Health Care Relocation, HCR, som har bred
erfaring med tilsvarende prosjekter. De har flyttet over 500 større sykehus på verdensbasis, og vi er
trygge på at samarbeidet med dem vil gi oss den hjelpen vi trenger for å gjennomføre en god
klargjøring- og aktiveringsfase, og en trygg og effektiv flytting. For selve flyttingen har HCR inngått et
samarbeid med First Mover Group, som er Skandinavias største leverandør av flyttetjenester.

4. Teknologi
Teknologiområdet er inkludert i de fleste aktiviteter innen organisasjonsutvikling og klargjøring for
drift. Hovedområdene nevnt i forrige kvartalsrapport er under kontinuerlig arbeid.

Vedlegg: Risikorapport
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