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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling
Mottaksprogrammet, bestående av Organisasjonsutvikling, Klargjøring for drift og Teknologi har
dette kvartalet viet mye fokus på å identifisere risikoområder i grensesnittet mellom prosjektene og
mot byggeprosjektet. Det er etablert tydeligere strukturer for samhandling for å redusere risiko for
at oppgaver ligger uløst i grensesnitt mellom to eller flere prosjekt.
Det har videre vært fokus på å etablere en samlet oversikt over alle forberedelser som skal
gjennomføres i og av foretaket for å være godt forberedt på å etablere en pasientsikker og
økonomisk bærekraftig drift i Nye SUS, samt for å være godt forberedt på flytteprosessen. Oppfølging
av planen inngår i arbeidet med å etablere ytterligere styring og kontroll på det store omfanget av
oppgaver som ligger foran Helse Stavanger de neste årene.
Anskaffelse av medisinteknisk utstyr er detaljplanlagt, det er utarbeidet sjekkliste for
brukermedvirkning og fremdriftsplan er distribuert for å gi forutsigbarhet til driftsorganisasjonen.
Administrerende direktør har i prosjektstyret besluttet en flyttestrategi som muliggjør ytterligere
detaljering av utstyrs- og flytteplaner fremover.
Tross en krevende driftssituasjon, er foretaket på flere områder i gang med forberedelser til drift i
nye areal. En viktig milepæl dette kvartalet er oppstart pilotering tverrfaglig enhet for pasienter med
sammensatte lidelser innenfor psykiatri, somatikk og rus. Prosjektet vil løpende evaluere
piloteringen.
Nasjonalt har flere helseforetak pågående større utbyggingsprosjekty. Det har dette kvartalet vært
erfaringsutveksling med Helse Fonna, Helse Bergen (BUS2), Vestre Viken og Radiumhospitalet.

2. Organisasjonsutvikling
Gevinstrealisering knyttet til nytt sykehus er avhengig av at nytt bygg implementeres og tas i bruk i
henhold til vedtatte rammer og føringer. Mottaksprogrammet skal bidra med opplæring og sikker
oppstart. Implementering og oppfølging må gjøres i driftsorganisasjonen for å oppnå
gevinstrealisering.
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OU-prosjektene i sengeområdet holder framdrift etter plan. Det er behov for å fokusere på
forsyningskjedene framover. Det er etablert flere ulike prosjekter i dette området som skal sikre
riktig bemanning, IKT som understøtter arbeidsprosesser og økonomistrukturer som støtter sambruk.
Pilot for tverrfaglig samarbeid psykiatri-somatikk-rus startet 7. mars. Første uken har det vært
positive tilbakemeldinger på ny samhandlingsmodell sentrert rundt pasienten. Dette er et strategisk
viktig prosjekt for å sikre kvalitetsheving for en sårbar pasientgruppe, samt at konsekvensen av
delingen mellom psykiatri og somatikk ved åpning av nytt sykehus minimeres.
Pilotstueprosjektet i operasjonsområdet er satt på hold som følge av pandemien. Dette skyldes at
ortopedens elektive post er gjort om til pandemipost og dehar ikke kapasitet til å ta imot elektive
pasienter. Det planlegges nå for ny oppstart i uke 17, men en ser i tillegg på muligheter for å
fokusere på andre deler av arbeidsprosessene. Det er viktig å holde fokus på prosjektet da læringen
er viktig i forhold til SteriOP (nytt sterilforsyning og operasjonsplanlegging system).

Funksjonsområde: Sengeområdene
Sengeområdet består av totalt 16 ringer med ordinære sengeposter/døgnområder.
Funksjonsområdet utgjør den største delen av de nye arealene på Ullandhaug. Området får mange
nye konsept (arealutforming, logistikk og IKT-løsninger, sambruk av ressurser) i forhold til dagens
drift. Dette er også funksjonsområdet med flest ansatte.
Prosjekter med OU-fokus/ressurser som pågår i sengeområdet:


OU prosjekt: Kliniske arbeidsprosesser i sengeområdet. Prosjektet har som formål å sikre
kvalitet i arbeidsprosesser i sengeområdet. Prosjektet følger besluttet utrullingsplan.
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Organisering, ledelse og bemanning, eies av direktør for Personal- og organisasjonsutvikling
og er et samarbeidsprosjekt. Prosjektet er i en kartleggings- og insiktsfase. Formålet er å sikre
en bærekraftig klinisk organisering, ledelse og bemanning i sengeområdet. Prosjektet følger
besluttet prosess.
Arbeidsprosesskartlegging: Prosjektets formål er å sikre andre arbeidsgruppers flyt inn i
sengeområdene: Portør, renhold, forsyning, mat, apotek. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt
med divisjon for Driftsservice.
IKT samhandling: Skal sikre at arbeidsprosesser støttes av IKT, samt at sambruk av ressurser
blir gjort mulig gjennom riktig konfigurering og økonomistrukturer. Prosjektet er et
samarbeidsprosjekt.
Arbeidsplasser/kontor: Det pågår et arbeid for inplassering av klinisk aktivitet i
sengeområdet, antall medarbeidere, samt kartlegging av aktivitet som foregår i pasientnære
områder (tverrfagligemøter, undervisning, veiledning, etc).

Ikke startet: Plassering av merkantile/kontortjenestens oppgaver.
I tillegg til ordinære sengeområder er det spesialavdelinger som er prosjektert med fokus på
spesialisert drift: føde, intensiv, nyfødt intensiv etc. Spesialavdelinger som eksisterer i dagens
sykehus får mindre endringer i kliniske arbeidsprosesser som følge av arealene, men de får nye
logistikkprosesser (rørpost, sengelagerheis, varelagerheis etc.). Disse avdelingene vil få en «OUoppstarts-pakke». Det pågår et arbeid for å standardisere dette arbeidet og en utrullingsplan.
Utfordringer i funksjonsområdet:




Det er mange prosjekt og mye aktivitet som konkurrerer om de samme ressursene.
Dette er også områder som har opplevd pandemibelastning.
Klargjøring rundt logistikkløsningene haster (strategisk forsyning til nisjer, skaffevarer, etc.).
Dette er et fokusområde for neste rapporteringsperiode.

Funksjonsområde: Akuttflyt og tverrfaglige enheter (Kortidskonseptet, Intermediæreneheten,
Psykiatri/somatikk/rus enheten)
Det er flere fag og funksjoner planlagt inn i arealene enn dagens akuttmottak. I denne
prosjektporteføljen ligger flere tverrfaglige enheter. Disse enhetene skal levere på strategiske
beslutninger om økt tverrfaglighet, ref. Helse 2035):




Kortisdskonseptet (planlagt gjennopptatt høst 2022)
Psykiatri/somatikk/rus enhet for pasienter med tverrfaglig behov
Tverrfaglig intermediærenhet (Gjennopptatt vår 2022)
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Tverrfaglig enhet for psykiatri-somatikk-rus skal bidra til å minimere ulempen ved delt drift når
somatikken flytter til Ullandhaug og psykiatrien blir igjen på Våland. Enheten piloterer tverrfaglig
samarbeid og startet opp 7.mars. Piloten er begrenset til en definert pasientgruppe. Det er startet
opp som en overgangsordning i påvente av rekruttering av nok nødvendig kompetanse. Prosjektet
skal evalueres etter 3, 6 og 12 måneder, med tanke på pasientkvalitet og bærekraft.
OU-prosjektet har jobbet mye med nye arbeidsprosesser og organisering i nye areal i akuttmottaket.
Prosjektet har fokus på å forberede nye fag som skal gjennom akuttmottaket.
Prosjektet har hatt flere table top-simuleringer med flyt for alle ulike yrkesgrupper inn i arealene. Det
planlegges for siste del av flytsimulering for vår 2022.
Utfordringer i funksjonsområdet er som nevnt ovenfor.
Funksjonsområde: Operasjon
Det har vært et stort analysearbeid for å etablere en modell for en strategisk stuefordeling.
Prosjektet har levert på byggeprosjektets behov i forhold til informasjon om fagdedikerte stuer.
Prosjektet følger besluttet plan og stuefordelingsprosjektet skal sluttføres sommeren 2022.
Pilotstueprosjektet hadde oppstart i februar. Oppstarten var lærerik med tanke på input til nytt
operasjonsprogram SteriOP. Piloten er satt på hold til uke 17 på grunn av pandemi.
Utfordringer i funksjonsområdet er som nevnt ovenfor, men med særlig fokus på logistikkkjeden
knyttet til sterilflyt.
Funksjonsområde: Poliklinikk
Prosjektet er i en delfase der all klinisk drift (flyt av medarbeidere, pasienter og varer) skal plasseres i
tildelte areal på Ullandhaug. Hovedutfordringen for poliklinikkarealene på Ullandhaug er at de er
standardisert som et sengeområde. Dette gir store undersøkelse- og behandlingsrom med lite
støtteareal. Beregningsmodellen som ble brukt for tildeling av areal tar ikke høyde for pasientflyt i
støtterom (prøvetaking) eller sykepleiekonsultasjoner.
Prosjektet piloterer prosess og metodikk på barne og ungdomsklinikken og lungepoliklinikk.
Prosjektet vil fortsette med Ullandhaug ut året og knytter på:






Detaljert oppgaveplanlegging (et linjeansvar)
IKT behov for sambruk av rom og behov for økt mobilitet til dokumentering som følge av
sambruk av rom (samarbeidsprosjekt)
Forsyning til arealene krever en logistikkløsning som muliggjør sambruk av rom
(samarbeidsporsjekt)
Mellomfasens poliklinikker
Arbeidsplasser i området for alt personell som deltar i den kliniske driften

Andre areal og funksjonsområder
Behandlingsbygget (B-bygget) har ikke OU-prosjekt utover operasjonsområdet som er et tverrfaglig
areal. Funksjoner i dette bygget vil få en standardisert OU-pakke; «OU start pakke». Dette er et
samarbeidsprosjekt med Klargjøring for drift og vil gi verktøy for å starte egne prosesser. Dette
bygget består av detaljprosjekterte områder med brukermedvirkning og anskaffelser der
medarbeiderne er direkte involvert via byggprosjektet. I tillegg vil det være arbeidsplasskartlegging.
Det er også krav om sambruk i disse arealene.
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3. Klargjøring for drift
Programmet Klargjøring for drift Nye SUS ble etablert i september 2021. Oppdraget til prosjektet er:
-

-

-

Bidra til koordinering og samarbeid mellom klinikkene og de ulike OU-prosjektene,
byggeorganisasjonen og IKT
Støtte linjeledelsen i arbeidet med å gjøre enheter som skal flytte virksomhet til Ullandhaug
og/eller endre sin drift på Våland forberedt og klar for flytting, og med å etablere bærekraftig
drift i nye areal.
Planlegge, systematisere og detaljere oversikter og tidsplaner for flytting og installasjon av
MTU, IKT-utstyr og grunnutstyr som skal anskaffes eller gjenbrukes på Ullandhaug eller
Våland. Dette må gjøres i tett samarbeid med byggeorganisasjonen og prosjektleder for
mellomfasen.
Planlegge og gjennomføre flytting av pasientene fra Våland til Ullandhaug.

Administrerende direktør har besluttet en flyttestrategi som legger overordnede føringer for hvordan
flyttingen skal gjennomføres. Målsetningen for flyttingen er:
-

Gjennomføre en sikker, velorganisert og effektiv flytting, og skape grunnlaget for en kort
gjenopprettingsperiode
Opprettholdelse av pasientsikkerhet, kvalitet og HMS gjennom hele prosessen
Reduksjon av risiko
Minimal nedetid og færrest mulig midlertidige løsninger

Flyttestrategien vi har vedtatt innebærer at vi planlegger for at flyttingen til Ullandhaug
gjennomføres i én flyttefase med en samlet varighet på 14 dager, og at alle pasienter flyttes søndag i
den siste uken (dag 14), alternativt både lørdag og søndag dersom nærmere analyser tilsier at dette
er nødvendig.
Pasientsikkerheten er det viktigste å ivareta i forbindelse med flyttingen. Ved å gjennomføre
flyttingen så raskt og komprimert som dette, minker tiden vi må opprettholde akuttfunksjonen ved
to lokasjoner samtidig. Dette er særlig viktig for SUS, med tanke på at vi ikke har andre sykehus med
akuttfunksjon i umiddelbar nærhet som kan avlaste oss i denne perioden. Fokus på risikostyring og
tiltak for å minimere risiko vil derfor være avgjørende gjennom hele flyttefasen.
Pasientaktivtiteten er også er prioritert område. Det vil være nødvendig å redusere aktiviteten
gradvis i to uker før flyttingen, for å ha færrest mulig pasienter innlagt den dagen vi flytter. Ved å
gjennomføre nødvendige forberedelser (såkalt aktivering) og sørge for at kritiske støttefunksjoner er
i drift før flytting, er målet at tiden det tar å komme opp i normal aktivitet etter flytting skal bli så
kort som mulig.
Nye omgivelser, nye systemer/ teknologi og nye arbeidsprosesser kan bidra til at medarbeidere
opplever utrygghet i jobben. Gjennom ulike opplæringsaktiviteter og simulering i bygget skal
medarbeidere få muligheter til å bli godt kjent med alt det nye, slik at de kan være tilstrekkelig
forberedt til å ta nye areal i bruk på en god måte. Det fokuseres også på å ivareta og støtte ledere og
medarbeidere gjennom forberedelsesfasen, for å motvirke de belastningene som
endringsprosessene gir.
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Det jobbes nå med en overordnet plan for risikostyring av prosjektene i mottaksorganisasjonen, dvs.
de ulike OU-prosjektene, MTU/ IKT og klargjøring for drift. Planen vil være basert på erfaringer fra
andre sykehus, og vil inneholde forslag til plan for gjennomføring av risikovurderinger, rapportering
på risiko og risikostyring, samt behov for beredskapsplanverk knyttet til flytting.
I 2024 vil risikostyringen av klargjøringsprosjektet ha fokus på risiko forbundet med flytting,
ivaretakelse av pasientsikkerhet og drift, mens det i denne fasen av prosjektet er knyttet størst risiko
til framdrift, koordinering, forankring og kommunikasjon. Det foreslås derfor at identifisert risiko og
forslag til håndtering kommuniseres til styret ved hjelp av vedlagte statusrapport i 2022 og 2023, og
at man tar en ny vurdering av hensiktsmessighet og ev. revidert rapporteringsmal i 2024.

4. Teknologi
Aktiviteter knyttet til IKT og MTU relatert til Nye SUS følges opp under området Teknologi. Området
er inkludert i de fleste aktiviteter innen Organisasjonsutvikling og Klargjøring for drift. Hovedområder
det er blitt jobbet med i første kvartal og som fortsatt pågår, er knyttet til følgende aktiviteter:


Etablere felles forståelse av behov for leveranser, måloppnåelse og finne kapasiteter som
kan levere det. Eksempelvis gjelder det prosjekter om ledelse av organisasjon og bemanning,
konfigurasjon av systemer, navngiving, samhandling og kommunikasjon for å nevne noe.
Dette krever god forankring og samhandling som nedforstående modell illusterer.



Sikre riktig kvalitet i infrastruktur i ny bygningsmasse som skal være robust nok til å understøtte
høy grad av mobilitet (Wifi, 5G, telefoni, alarmer og varsling) som kreves av nytt mobilt utstyr,
klinisk mobil arbeidsstasjon (KLIMA), mobil plattform og automatisk innhenting av klinisk
informasjon fra MTU. Dette skal sikkre at organisasjonen skal kunne tilpasse seg det nye bygget,
arbeidsprosesser og nødvendinge gevinstrealiseringer.



Implementering av nye teknologiske løsninger vil ha stort fokus på å etablere disse på Våland i
god tid før flytting. Dette for at teknologi er trygt og ikke krever ekstra fokus under flytting eller i

side 7

tidligfase av etablering i nytt bygg. Dette er lærdom fra Helse Fonna og Kalnes. Det vil kreve vilje
til ending i dagens organisasjon i tillegg til god plan for flytting.


Det er arbeidet med oppdatering og tilgjengeliggjøring av detaljplaner for aktuelle IKTinnføringsprosjekt, i første omgang fokus hva som treffer klinikken i 2022. Viktig tiltak for å
sikre nødvendig styring og kontroll på fremdrift, og for å kunne skape større forutsigbarhet og
helhetlig forståelse i den enkelte klinikk som påvirkes av prosjektaktivitetene i forberedelsene til
Nye SUS.

Alle pågående IKT-prosjektaktiviteter i dagens driftsorganisasjon har samlet sett stor innvirkning
på kvalitet og fremdrift i de forberedende aktiviteter inn mot Nye SUS. IKT-løsninger som skal
støtte opp om endrede arbeidsprosesser, bl.a. som følge av ny bygningsmasse i Nye SUS, må
implementeres i god tid før flytteprosessen til Ullandhaug starter, og Helse Stavanger etablerer
en tosenter driftsløsning. Ledernes involvering og eierskap til endringsprosessene har stor
innvirkning både på fremdrift og resultat i de IKT-relaterte innføringsprosjektene.
Ressursbehov/kapasitet er påpekt som et av de viktige utfordringsområder i prosjektene.
Det er høy parallell aktivitet i alle prosjekt, noe som er krevende når man samtidig opplever
knapphet på ressurser. Forsinkelser i ett eller flere prosjekt vil kunne påvirke prosjektaktiviteter
planlagt frem i tid. Det er av den grunn behov for høy oppmerksomhet på fremdrift i de
pågående IKT-prosjektene.




Det er etablert tettere dialog om arbeidet med avklaringer av kritiske behov, - som er meldt inn
fra byggprosjektene (Task Force-listen). Arbeidet følges nå opp av Felles arkitektur- og
prosjektkontor/FAPK i Helse Vest, Helse Vest IKT byggstøtte og helseforetakene i regionen samlet
(tydeliggjøre regionalt og lokalt ansvar).
Det pågår arbeid med å bygge innsikt i dagens og framtidens systemportefølje, muligheter,
begrensninger, avklaring- og konfigureringsbehov. Fokus på grensesnitt mellom OU-prosjektene
og IKT/applikasjonslaget. Identifisere eventuelle gap som også må følges opp står sentralt.



Det er tett samarbeid mellom ulike aktører i Nye SUS byggorganisasjonen knyttet til
teknologiutfordringene.



Det er innhentet viktig kompetanseoverføring fra Helse Fonna HF.



Det pågår arbeid for bidra til økt koordinering av prosjektaktiviteter som skal støtte opp om
«samhandling og kommunikasjon i klinikken», dvs kommunikasjonsflater, telefoni, kliniske
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mobile arbeidsstasjoner mv. Aktiviteter som er viktig for å sikre at nye samhandlingsløsninger tas
i bruk, og endring av arbeidsprosesser implementeres som tiltenkt.


I en tidlig fase startet vurdering av behovet for å etablere et eget IKT-løsningsprosjekt for å
ivareta arbeidet med bestillinger til nødvendig konfigurering og testing av foretaket sine IKTsystemer (Nye SUS og Våland). Dette arbeidet er svært omfattende og må koordineres med
Byggstøtte IKT frem mot overgang til Nye SUS. En sentral forutsetning for kartlegging og
gjennomføring av konfigurering av IKT-løsningene er at det foreligger nødvendige avklaringer fra
ledelsen knyttet til endring i organsisasjons- og økonomistruktur som følge av nytt sykehusbygg.



Det jobbes kontinuerlig med en oversikt over medisinsk utstyr som kan gjenbrukes og tas med til
Nye SUS. Videre en oversikt over behovet for nytt utstyr som følge av nye lokaler/arealer.



Plan for anbudsprosesser for nytt utstyr er utgangspunkt for å planlegge deltakelse av medisinsk
teksnisk kompetanse som skal sikre riktig valg av medisinsk utstyr og en tilfredsstillende
anskaffelse. Knapphet på fagressursene krever god planlegging. Medisinsk teknisk avdeling er
tilført noe ekstra ressurser for oppfølging av aktiviteter mot Nye SUS. Utfordringen er imidlertid
at på grunn av sykdom og alder er tilsvarende sluttet på avdelingen.

Vedlegg: Risikostatus
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