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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
 
Mottaksprogrammet, bestående av Organisasjonsutvikling, Klargjøring for drift og Teknologi har 

dette kvartalet viet fokus på å identifisere risiko, samt ytterligere forbedre system for risikostyring og 

-rapportering.  

Tiltak for å redusere fremtidig driftsrisiko skal innenfor enkelte områder iverksettes flere år før 

innflytting. Spesielt innenfor organisering og ledelse er det ønskelig at endringer besluttes og 

gjennomføres ca. to år før innflytting. Dette sikrer at alle medarbeidere har forutsigbarhet og 

trygghet i lederlinjer, ny pasientflyt blir innarbeidet, samt at alle kritiske IKT- system oppdateres. 

Administrerende direktør har i plan å beslutte alle organisatoriske endringer innen utgangen av 2022.  

En krevende driftssituasjon har ført til justeringer i gjennomføring av prosjekt, med færre 

involverende arbeidsmøter. Organisasjonsutviklingsprosjektene samarbeider tett med linje for å 

styrke internt forbedringsarbeid og med  fokus på tiltak som bedrer pasientflyt, øker 

pasientbehandling, og understøtter kostnadsreduksjon.  

Anskaffelser og detaljert kartlegging av utstyr som kan gjenbrukes har høyt fokus. Tiltak er iverksatt 

for å ytterligere sikre kvalitet og effektivitet i prosessen.  

Forberedelser til Nye SUS understøttes av Mottaksprogrammet. Flere av aktivitetene ledes av 

prosjektledere, mens andre aktiviteter drives frem i linje og stab. I vedlegg følger oversikt over 

samlede forberedelser til Nye SUS.  

 

2. Risikostyring 
System for risikorapportering og -styring i Mottaksprogrammet er ytterligere forbedret. For å 

tydeliggjøre risiko i de ulike faser, samt hvilke kompenserende tiltak som iverksettes, er 

risikomoment delt i tre dimensjoner: 

i) Prosjektgjennomføringsrisiko: 

Hendelser som kan føre til at prosjektene ikke får gjennomført nødvendige aktiviteter, 

mister fremdrift, eller at nødvendige forberedelser stopper opp. 
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ii) Ibruktakelse- og flytterisiko: 

Hendelser i sluttfasen av prosjektet, forberedelser til ibruktakelse, samt selve flyttefasen. 

 

iii) Driftsrisiko 

Hendelser som kan påvirke driften i nye lokaler, med nye konsepter og med nye 

arbeidsmetoder, dersom nødvendige omstilinger og forberedelser ikke blir gjennomført i 

tide. 

 

For hver av dimensjonene er fokus primært rettet mot hendelser som kan påvirke liv og helse, HMS, 

økonomi, produksjon/drift og framdrift. 

Oppdatert risikoliste for mottaksprogrammet ferdigstilles i november, og vil bli vedlagt i 

styrerapportering fjerde kvartal.  

 

3. Organisasjonsutvikling 
 

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. Basert på sykehusets drift og økonomiske situasjon, har 

prosjektet halvvert antall workshoper pr. sengepost. Dette reduserer behov for innleie i 

prosjektperioden. Dette er mulig siden prosjektet ikke utvikler nye løsninger (løsningene er 

besluttet), men driver løsningstilpasning pr. sengeområde. Prosjektet ser på revidert 

utrullingsplan som følge av reduksjon i workshoper. Hovedutfordring: Sykehusets drift og 

økonomiske situasjon gjør det vanskelig for avdelingene å prioritere prosjektarbeidet.  

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

Planlagte beslutninger:  

o Oktober: Lederspenn og lederstruktur i sengeområdet 

o Desember: Bemanning i sengeområdet 

o Prosjektet jobber under forutsetningen at tilsvarende antall senger som i  dagens 

drift videreføres ved åpning av Nye SUS (totalt antall senger i somatikken 528, av 

disse utgjør 434 senger i ordinære sengeområder. Se også oversikt i vedlegg 2) 
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 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. 

 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 1. oktober- alle avdelinger sender inn oversikt over møterom/undervisningsbehov 

o November: bearbeiding av data og dialogmøter (utfordring knyttet til innrapporterte 

data da avdelingene ikke har brukt planlagt skjema for innrapportering. Det gjør 

tolkningsarbeidet mer krevende) 

o Plan for dialog og videre arbeid: B-bygget prioriteres, deretter poliklinikkområdene 

og til slutt sengeområdet (avhenger av beslutninger knyttet til bemanning og 

organisering) 

 

Funksjonsområde: Akuttflyt og tverrfaglige enheter (Kortidskonsept, intermediærenhet, 

psykiatri/somatikk/rus enhet) 

Hovedprosjekter i OU-regi i dette funksjonsområdet: 

 Korttidsskonseptet  

o Analyse av tallgrunnlag for seleksjon av pasientgrupper egnet for korttidskonseptet 

o Dialog med klinikksjefer om omdisponering av senger  

 Psykiatri/somatikk/rus enhet for pasienter med tverrfaglig behov  

o Evaluering av tverrfaglig enhet pågår. Planlagt til prosjektstyret i november 

 Tverrfaglig intermediærenhet :  

o Skisse til opptrapping av pasientgrupper foreligger 

o Planlagt videre arbeid er knyttet til samhandling og ledelsesstrukturer 

o Detaljere ut opptrappingsplan  

Samarbeidsprosjekt:  

 Utredning MOBA ny klinikk 

o Skisse til organisering er ferdigstilt 

o Administrerende direktør har bedt om tilleggsutredning som ikke innebærer økning i 

antall stillinger 

o Beslutning i ledergruppen fjerde kvartal 2022 

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 vurderes 

muligheter for oppskalering av pilotering innenfor dagens rammer og areal. For å øke 

effektivitet/behandlingsvolum  vil det bli fokus på arbeidsfordeling og fremdrift i operasjonsteamet 

med utgangspunkt i metodikk for «fast track kirurgi». Her finnes potensiale for oppskalering til 

egnede pasientkategorier innen flere fagområder. Dette vil samtidig kreve godt planlagte 

preoperative forløp og mulighet for å skjerme slike flytstuer fra andre oppgaver og forstyrrelser fra 

øyeblikkelig hjelp.  
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Denne høsten vil det bli fokus på oppnådde resultater og innføring av forbedringsmetodikk (PDSA) 

for pilotstuen (protesestue ortopedi). Dette for å sikre gevinstrealisering og implementering. 

OU vil i tillegg bidra med prosjektlederstøtte inn mot sterilforsyningsprosjektet.  

 

Funksjonsområde: Poliklinikk 

Prosjektet innplasserer all aktivitet i polikliniske areal på Ullandhaug. Fokus denne perioden er på de 

fire ringene i bygg A. Hovedutfordringen er poliklinikkring andre etasje nord der fem fag med 

krevende pasientflyt er plassert inn. Det er etablert arbeidsgrupper på tvers av fag og innenfor areal 

og resursser som skal sambrukes: utstyrsflyt, oppvåkningsareal, anestesi behov, lagernisjer etc.   

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 Lederstrukturer og driftsmodell for aktivitet på Våland er beskrevet, beslutning i 

prosjektstyret fjerde kvartal 2022 

 Etablering av felles dagkirurgi for Helse Stavanger 

o All dagkirurgisk aktivitet ved Helse Stavanger vil i Nye SUS samles på en lokasjon, 

Våland 

o Organisatorisk endring er beskrevet, omstillingsprosess igangsatt 

o Flytprinsipp for felles dagkirurgisk enhet etableres, pilotering av flyt er planlagt i 

første kvartal 2023 

 

4. Klargjøring for drift 
Fokusområder for arbeidet med klargjøring for drift har vært lansering av høstens aktiviteter i 

Flyttekofferten, kartlegging av MTU og grunnutstyr, og risikostyring. 

Flyttekofferten 

For å sikre framdrift for de aktivitetene som må gjennomføres i driften før ibruktagning og flytting er 

Flyttekofferten oppdatert med nye temakort for høstens aktiviteter og ny tidslinje: 

 

Fokusområder for høsten er: 
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- Forstå delt drift 

- Oversikt over utstyr 

- Logistikkløsninger Nye SUS 

- Strukturert rydding, 5S 

- Kompetansebehov  

- Ivaretakelse av medarbeidere og ledere 

Avdelingskoordinatorene er blitt presentert for verktøy som kan brukes i arbeidet med å forstå delt 

drift, og rydding etter 5S LEAN metodikk, og har tatt dette videre til sine avdelinger. De har også vært 

meget aktive i arbeidet med kartlegging av utstyr. Samlet vurdering i statusrapportene fra 

avdelingskoordinatorene for tredje kvartal er som følger: 

Rapporteringspunkt Status juni  Status sept.  

FORANKRING     
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 

 
Kartlegging av utstyr 

Før sommeren startet arbeidet med å kartlegge alt utstyr, både medisinteknisk utstyr (MTU) og 

grunnutstyr, for å identifisere alt utstyr som kan gjenbrukes på Våland eller på Ullandhaug, samt 

identifisere og vurdere behov for anskaffelser. Dette arbeidet har vært avhengig av at vi også hadde 

en dRofus database for rommene på Våland, slik at man vet hva som skal gjenbrukes på Våland i 

mellomfasen. Arbeidet med å etablere en dRofus base for Våland startet i sommer, og er nå i 

sluttfasen.  

Vi har prioritert å få en oversikt over MTU først, slik at dette kan implementeres i byggprosjektets 

anskaffelsesplan så fort som mulig. Dette har vært en svært tidkrevende prosess, med behov for 

mange avklaringer opp mot fagmiljøene,kontrollere, MTI-avdelingen osv. Det avholdes ukentilge 

statusmøter mellom Klargjøring for drift og Nye SUS byggorganisasjonen for å holde framdrift og dele 

informasjon. Oversikt over grunnutstyr som kan gjenbrukes skal også etableres i løpet av høsten, 

men for at resultatet av dette arbeidet skal bli så bra som mulig, pågår nå et arbeid for å få tatt noen 

prinsippavklaringer i forkant. 

 

5. Teknologi 
Ved bygging av et nytt sykehus er det en klar forventning hos både befolkningen og egne ansatte at 

det innebærer ny og bedre teknologi som igjen skal medføre bedre helsetjenester. Dette følger av 
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den kolossale teknologiutviklingen som har skjedd i løpet av de siste tiårene hvor vi i dag knapt 

kjøper noe teknisk utstyr som ikke inneholder en digital komponent og mulighet for å koble seg på 

nettet. For et sykehus gir dette fantastiske muligheter til å gjøre betydelige fremskritt i våre 

leveranser - men innebærer også betydelig utfordringer. Ikke minst må påpekes forskjellen mellom 

innkjøp av utstyr som nå er blitt digitalt («digitalisering»), og den endring i interne arbeidsrutiner og 

–vaner som effektiv bruk forutsetter («digital transformasjon»). Mens det første er av teknisk 

karakter, så handler det siste om arbeidshverdagen til våre ansatte og forutsetter både informasjon, 

motivasjon og opplæring. 

Generelt vil innføring av ny og bedre teknologi i de fleste tilfeller være knyttet til ønsker og 

forventninger om  

- mer effektiv drift av helseforetaket og/eller  

- høyere kvalitet på tilbudte helsetjenester. 

I begge tilfeller vil det være helt vesentlig at investeringen leder fram til en forventet gevinst og 

gjennom dette bidrar til en positiv utviklingsspiral for foretaket. Uten realisert gevinst kan en 

investering bidra til en negativ utvikling, og hvis dette gjentar seg kan dette føre til en akkumulert 

negativ effekt. Gevinstrealisering er imidlertid krevende fordi det normalt forutsetter at foretaket 

opprettholder fokus også etter at selve teknologien er innført, ikke minst med tanke på digital 

transformasjon gjennom opplæring av egne ansatte. Tidlig involvering og aktiv deltakelse av ansatte 

for å forberede endringen vil dermed være svært viktig, for eksempel gjennom gode interne 

opplæringsprogrammer for nye dataprogrammer. Dette vil være særlig viktig i tilfeller hvor ny 

teknologi gir åpenbare fordeler men bare dersom alle som inngår i en produksjonskjede benytter 

samme digitale verktøy, ut over et minimumsnivå.  

Ved bygging av et nytt sykehus vil bygningsmassen i betydelig grad designes slik at den passer 

«rundt» planlagt MTU. Dette innebærer at MTU må spesifiseres på et tidlig tidspunkt på basis av det 

tilbud som på det tidspunkt finnes i markedet. Den etterfølgende byggeprosessen tar tid, noe som 

medfører at når planlagt MTU faktisk skal anskaffes, så har leverandørene videreutviklet sitt tilbud, 

for noen typer MTU i betydelig grad. Fagmiljøene ønsker derfor å bytte til nyere og/eller mer 

spesialiserte modeller. Men nye modeller vil ofte ikke passe til den «innpakning» som nå er bygd i 

form av Ullandhaug og isteden kreve endret infrastruktur (mer strøm, mer vann, mer plass osv) som 

betyr økte ombyggingskostnader. I tillegg kreves ytterligere ressurser til å omarbeide spesifikasjoner, 

planer, utlysningstekster, kontrakter med mer. I praksis må derfor fagmiljøene akseptere at «nesten 

nytt» vil være hovedregelen på Nye SUS, av hensyn til både tidslinje og ressursbruk.  

Opprinnelig plan var at 90 % av all MTU til Ullandhaug skulle kjøpes nytt. I tråd med foretakets 

økonomiske situasjon er målet  50 % gjenbruk, og det pågår kontinuerlig prosesser for å identifisere 

mulige kostnadsbesparelser ved medflytt, eventuelt i kombinasjon med oppgraderinger.  

For å sikre hensiktsmessig spesifikasjon av både nytt og oppgradert utstyr for daglig drift, er det 

utpekt faglige deltakere til innkjøpsprosessene fra brukermiljøene. Disse vil ivareta behovet for 

brukermedvirkning og sikre at valgt utstyr vil være godt tilpasset enhetenes praktiske driftsbehov, i 

tillegg til nye teknologiske muligheter. Videre er det utpekt en SUS kontaktperson for hver MTU-

anskaffelse som vil være i løpende dialog med innkjøper hos NyeSUS og bidra til både praktisk 

organisering av deltakelse, prioritering av ressurser og avklare rammebetingelser med mere. Til slutt 

er det etablert en MTU kjernegruppe med SUS ledere på nivå 2 som overordnet følger opp dialogen 

med Nye SUS med mål om å fjerne hindringer for framdrift.  
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Per nå er flere innkjøp av tung MTU betydelig forsinket i forhold til opprinnelige planer og befinner 

seg på kritisk linje for Nye SUS. Som en konsekvens har arbeidet med å sikre leveransene sterkt fokus 

og er løpende prioritert hos ledelsen i begge organisasjoner. Særlig fokus har utstyr som skal 

monteres i B-bygget som er kritisk for mange av sykehusets tilbud og som samtidig har mest 

krevende leverings- og anskaffelsesprosesser kombinert med til dels lange valideringsperioder (opp 

til 12 måneder). Det arbeides nå i fellesskap med å etablere en overordnet masterplan for MTU 

anskaffelser som gir bedre koordinert innsats og målrettet framdrift. 

Samtidig er det utenforliggende forhold som kan påvirke fremdriften. Delvis handler dette om at 

leverandørene, som følge av den internasjonale situasjonen, får stadig lengre leveringstider, noe som 

kan bli kritisk. Videre pågår det flere byggeprosjekter i andre helseforetak som også er avhengig av 

tilgang på nøkkelpersoner hos leverandørene, og disse uavhengige prosjektene kan ha behov for 

bistand på sammenfallende tidspunkter. Vi er derfor i løpende dialog med aktuelle leverandører for å 

unngå denne type begrensninger, men det er krevende i en situasjon hvor leverandører for tung 

MTU ikke er valgt og dermed heller ikke har fått kontrakter.  

De overordnet mest kritiske risiko innen teknologiområdet er 

Risiko Årsaker Konsekvenser Tiltak 

Tidsoverskridelse  Forsinkede anskaffelser 

av MTU; 

Leveranseproblemer som 

følge av pandemi og krig; 

manglende avklaringer 

ifm anskaffelser; 

manglende oversikt over 

gjenbruk 

Utsatt åpning; forsinket 
installasjon og 
validering; utilstrekkelig 
validering og testing; 
uhensiktsmessig deling 
Våland / Ullandhaug; 
Manglende opplæringer 
og validert tidsnok 

Utarbeide en felles 

masterplan, og plan for 

ansvar og oppgaver i 

sluttfasen 

Nedsatt 
produksjon 

Høyt endringstrykk over 

lang tid medfører at 

organisasjonen ikke har 

kapasitet til å 

gjennomføre nødvendige 

endringer for innflytting 

og mellomfase 

Ny funksjonalitet blir 

ikke utnyttet; 

Forventede gevinster 

blir ikke realisert; 

Forutsatte 

samhandlingskjeder blir 

brutt og trigger 

ressurskrevende 

manuelle operasjoner; 

Økt sjanse  

Samarbeid mellom OU og 

FFU ved fagsjef kvalitet 

og pasientsikkerhet for å 

utarbeide og forankre 

rutiner for 

implementering i linje 

etter gjennomført 

prosjekt 

Stans i 
produksjon  

Manglende integrasjoner 

IKT; Nye SUS forutsetter 

mer effektiv drift ved 

innføring av nye IKT 

systemer. Krever lokale 

tilpasninger av MTU 

systemer hvor delt ansvar 

HVIKT / leverandørene / 

MTI.  

Manglende 

integrasjoner medfører 

at manuelle backup 

eller nødløsninger tas i 

bruk. Mindre 

innarbeidet innebærer 

økte kostnader for 

personell og øtt 

tidsbruk. Kan påvirke 

HVIKT har økt sin 

bemanning betydelig for 

å imøtekomme behovet. 

På sikt vil noe økt IKT 

bemanning lokalt for å 

håndtere lokale ofte MTU 

tilknyttede systemer 

være hensiktsmessig.  
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feilrate og 

pasientsikkerhet.  

 

 

Vedlegg:  

1) Plan for forberedelser Nye SUS  

2) Oversikt over normerte senger på Våland  


