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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, og for bedre nyttiggjørelse av sykehusets 
menneskelige og økonomiske ressurser. Et nytt sykehus gir   mulighet til utvikling av mer 
sammenhengende pasientforløp, samt høyere kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen gjennom forbedrede arbeidsprosesser og arbeidsmåter.  

Organisasjonsutviklingen frem mot Nye SUS skal gi nytte og verdi innenfor de fire 
målområdene kvalitet, helsehjelp, samspill og miljø. Organisasjonsutviklingsteamet skal 
støtte klinikk-, avdelings- og seksjonsledere i arbeidet med målområdene og bidra til 
gevinstrealisering1 ved å: 

 Utvikle driftsmodeller og organisatoriske endringer som øker bærekraftig drift 
innenfor prinsippene som er valgt for Nye SUS. 

 Være pådrivere for 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 liten risiko for overskridelse av planlagt budsjett da kostnadene er knyttet til 
lønninger og noe konsulentbistand. Det er en risiko knyttet til forlengelse av 
prosjektperioden i forbindelse med utvidelsen av E-bygget uten å endre OU-budsjettet.  

Pandemien begrenser behovet for konsulentbistand, da det er begrenset mulighet til 
fysiske møter. Det er planlagt å leie inn noe personell, samt noe frikjøp for å øke 

                                                      
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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kapasiteten i teamet. Dette er knyttet til prosjekter som ligger i startfasen og som er 
under planlegging.   

Prosjektet fortsetter med involvering av medarbeidere som hovedvirkemiddel, men 
involverer i mindre team for å ivareta smittevernhensyn. 

 

2.2 Overordnet plan 

En oversiktsplan over OU-programmene er vedlagt. En mer detaljert beskrivelse følger i 
del 2.3. Til tross for krevende prosesser og pandemisbegrensninger holder prosjektet 
god framdrift. 

Poliklinikk Våland og driftsmodeller for sambruk etc. er for del 2 av poliklinikk prosjektet 
avhengig av arealplan Våland og vil starte i etterkant av dette prosjektet. 

Planen ligger nederst i dokumentet. 

 

2.3 Status per prosjektområde  

Nedenfor følger rapportering per hovedprosjektområde.  

2.3.1 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: 
Tross utfordrende omstendigheter, er fremdriften i prosjektet mer eller mindre i 
henhold til plan. Vi tar løpende vurderinger om smittevern og risiko med hensyn til 
pandemi sammen med sengepostene. Prosjektpost 2 er utsatt i to måneder på grunn av 
vanskeligheter med å gjennomføre fysiske workshops samtidig med tre sengeposter.  
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Hovedleveranser i kommende periode: 

 Pilotpost 2: 6G & 6H har planlagt interne evalueringer av prosjektet i uke 12. OU 
vil sammen med lokal prosjektledelse oppsummere evalueringene i etterkant, og 
fastsette dato for overlevering til linje.  

 Pilotpost 3: Implementering av nye arbeidsprosesser ble gjennomført i uke 5 på 
4G. Første evaluering ble gjennomført i uke 10, hvor forbedringsområder ble 
avdekket. Det vil bli gjennomført to evalueringer til i løpet av våren, før 
prosjektet overleveres til linje i slutten av andre kvartal.  

 Prosjektpost 1: Prosjektet startet opp i uke 6 på Kar/thorax og urologisk 
sengepost. Det er gjennomført kartlegging på post, og vi jobber med 
løsningsutvikling i workshop. I uke 15 er det «testdag» hvor vi tester løsningene 
på sengepost.  

 Måleverktøy for rapportering av resultater på sengeposter er utviklet i 
samarbeid med analyseavdelingen. Arbeidet pågår fortsatt.  

 Konsolidering av «løsningsportefølje for kliniske arbeidsprosesser i 
sengeområdet» etter læring fra nevrologisk, kirurgisk og medisinsk post. Planlagt 
i andre kvartal 2021. 

 Kartlegging av andre faggruppers oppgaver på sengepost og behov for 
utarbeidelse av arbeidsprosessbeskrivelser 

 Implementering av løsninger i eksisterende bygg. Plan for utrulling av 
prosjektposter med løsninger fra «løsningsporteføljen». Generisk plan er 
etablert. Utrullingstakt er planlagt til 6-8 sengeposter i året. 
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Videre arbeid i prosjekt Sengeområde: 

 Etablere avdelingskoordinatorer for alle områder med tanke på implementering, 
videre kartlegginger, flytting og ibruktaking av nye SUS. 

 Input til bemanning og organisering av sengeområdet med hensyn til 
arealutforming for å sikre sambruk av ressurser, rom og utstyr. 

 Arbeidet med å integrere arbeidsprosesser fra «arealbeskrivelser» med nye 
logistikk- og IKT løsninger relatert til Nye SUS har startet.  

 Opplæringsmateriell og plan for sengeområdene. 

 Ibruktakingsplan for nye areal. 
 

Følgende hovedleveranser 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, samt forskning fra sykehusutbyggingsprosjekt relatert til 
forberedte medarbeidere. 

o Utarbeidelse av prinsipper som støtter gevinstrealisering 
 Plassering av fag og antall senger per  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. 
 

 

2.3.2 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 som rapportert i fjerde kvartal 2020 over i fase 2. Hovedfokus er å i) 
detaljere ut nye løsninger for flyt og arbeidsprosesser som grunnlag for implementering 
og ii) å støtte fagene som er besluttet inkludert i akuttmottaket på Nye SUS med 
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planlegging og gjennomføring av forberedelse. I tillegg gjennomføres iii) utredning av 
bruk av korttids- og avklaringssenger i akuttmottaket, heretter kalt Korttidskonseptet 
Nye SUS. 

 

i) Detaljere ut flyt og arbeidsprosesser  
I løpet av prosjektperioden er det jobbet frem, testet og evaluert en rekke nye løsninger 
som skal legge grunnlaget for flyt i akuttmottaket ved Nye SUS. Disse løsningene 
detaljeres nå ut i arealene ved bruk av case og flytsimulering i arkitekttegningene. 
Prosjektet har i samarbeid med medarbeidere fra  logistikk og  IKT gjennomført 
«simuleringer» av ulike flyter, arbeidsprosesser og scenarier, aksjoner som identifiseres 
følges opp i de respektive prosjektarbeidene.  
 
Casegjennomganger gjennomført i første kvartal:  

 IKT og telefoni  

 Logistikk: senge-, utstyrs- og vareflyt  

 Pasientflyt  
 
 

ii) Støtte nye fag inn i akuttmottaket Nye SUS 
Prosjektet tar en rolle i å starte arbeidet for at nye fag skal få en god overgang til drift i 
akuttmottaket i Nye SUS. Arbeidet er initiert for barneavdelingen. Det etableres en 
arbeidsgruppe som skal detaljere ut blant annet driftsmodell for pleietjeneste, plan for 
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ledelse, administrasjon, støtte og samarbeid, plan for opplæring og trening, styrking av 
allerede etablert samarbeid mellom barneavdelingen og akuttmottaket.   

 
iii) Delprosjekt Korttidskonsept ved Nye SUS 
En tverrfaglig arbeidsgruppe utreder korttidskonseptet som er planlagt i, og i tilknytning 
til, akuttmottaket. Prosjektet er ferdig med innsiktsfase og er gått over i detaljering.   

Arbeidsgruppen detaljerer nå ut:  

 Pasientkategorier og skisser til pasientforløp   

 Eierskap og drift av korttidssengene 

 Organisering av lege- og pleietjeneste 

 Behov for kompetanse og støttetjenester  

 Innspill til videre poliklinisering og oppfølging subakutt 
 

Hovedleveranser i nærmeste periode: 

 Detaljere og ferdigstille utredning «Korttidskonseptet Nye SUS», legge denne 
frem for prosjektråd 

 Fortsette arbeidet med å detaljere ut nye arbeidsprosesser samt grensesnitt IKT 
og logistikk i akuttmottaket ved hjelp av casegjennomganger 
 

Videre arbeid i prosjekt Akuttflyt: 

 Videre arbeid med barneavdelingen for å planlegge forberedelser til drift i 
akuttmottak Nye SUS  

 Starte forberedelse i samarbeid med ytterligere fag som er besluttet inkludert i 
akuttmottaket på Nye SUS, dette gjelder gynekologi og øre-nese-hals (ØNH)   
  

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

o Resultat og beslutning 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 

Delvis implementering i tråd med pandemi beredskap 
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2.3.3 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. 

Plan: 
Prosjektet er omfattende og delt i to hoveddeler. I pågående og første del av prosjektet 
inngår disse leveransene: 

a. Forstå prosjektets ytre rammer og forventninger 
b. Kartlegge dagens tjeneste for å forstå utgangspunktet for omstilling og utvikling 
c. Løsningsutvikling, det vil si deling av fag og behov knyttet til delt drift 

Leveranser knyttet til andre del av prosjektet skal revideres i prosjektdirektivet og 
godkjennes av Prosjektrådet før videre arbeid. Denne delen vil i hovedsak innebære 
prototyping, utvikling og pilotering av nye driftsmodeller.  

 

Hovedleveranser i nærmeste periode: 
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 Løsningsutvikling, dvs. deling av fag og behov knyttet til delt drift: Det er 
påbegynt et arbeid med å kartlegge og identifisere avhengigheter knyttet til 
funksjoner i E-bygget, og til kompetanse og tverrfaglig samarbeid. En tverrfaglig 
prosjektgruppe som representerer alle fag er under etablering. Gruppen skal i 
mars og april gjennomføre workshops med formål om å utarbeide prinsipper for 
bærekraftig poliklinikkdrift, samt plassere resterende fag i arealene på 
Ullandhaug.  
 

Videre arbeid i prosjekt Poliklinikk og dagbehandling: 

 Løsningsutvikling, dvs. deling av fag og behov knyttet til delt drift: Identifisere 
aktivitet/funksjoner som kan ligge utenfor Ullandhaug, samt støttefunksjoner 
som kreves for å ivareta aktiviteten. Basert på dette; liste avhengigheter og 
nærhetsbehov for poliklinikker på Våland og utarbeide forslag til rombehov per 
fag på Våland, som overleveres prosjektleder for Arealplan Våland i løpet av 
andre kvartal. 
 

Følgende hovedleveranser er ferdigstilt: 
 Forstå kontekst, det vil si prosjektets ytre rammer og forventninger: 

Ferdigstillelsen av E-bygget og plassering av dagkirurgien først på og deretter 
utenfor Ullandhaug, har vært en usikker faktor i forståelsen av rammer og 
forventninger. Endelig beslutning rundt E-bygget medførte en ekstra 
kartleggingsrunde i forhold til aktivitet som kan ligge utenfor Ullandhaug. 

 Kartlegge dagens tjeneste, det vil si å forstå utgangspunktet for omstilling og 
utvikling: Prosjektet har gjennomført omfattende kartlegging av dagens tjeneste, 
og identifisert fag som må plasseres på Ullandhaug (støtter ØH-/inneliggende 
aktivitet) samt plassert fagfunksjoner med byggetekniske behov på Ullandhaug. 

 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 
19.11.20 i ekstraordinært prosjektråd 
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2.3.4 OPERASJONSFLYT 

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

Plan: 
Prosjektet vil fokusere på de områder av operasjonsvirksomheten som vil se størst 
endringstrykk som følge av nye arealer og nye konsepter for logistikk og arbeidsflyt. 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.  

Prosjektet gjennomføres i tre faser, som skissert under. 

 

Følgende leveranser er hovedfokus i nærmeste periode: 

 Flyter tegnes ut i samsvar med plantegninger for sentraloperasjon ved Nye SUS, 
og nye løsninger tas inn i detaljering av arbeidsprosesser 

 Case-gjennomganger med fagmiljøene vil gi felles forståelse og forankring av 
valgte distribusjonsløsninger og flyter i operasjonsavdelingen  

 Fagenes behov for stuekapasitet kartlegges og sammenstilles 
 

Risiko og viktige forutsetninger som ligger utenfor prosjektarbeidet: 

 Tidsriktig beslutning og implementering av nødvendig IKT, herunder nytt 
operasjonsplanleggingssystem, valg og eventuelle utvidelser av 
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sterilforsyningssystem, samt integrasjoner mellom disse som sikrer oversikt og 
styring av fremdrift i de ulike prosessene som inngår i operasjon 

 Omlegginger i sterilsentralen med overgang til døgndrift 

 Tidsriktige anskaffelser; prosedyrevogn og systemer til pilotering og innøving av 
nye arbeidsprosesser 

 Eventuell omdisponering/endring i stillingsinnhold for gevinstrealisering 
tilknyttet valgte konsepter og distribusjonsløsninger for operasjonsavdelingen 
 

Videre arbeid i prosjekt Operasjonsflyt: 

 Stuefordeling og seksjonering i samsvar med behov 

 Standardisering av utstyr og spesifikke forløp som forberedelse til «just-in-time»-
forsyning 

 Definere pilotstue for testing og læring 
 

Følgende hovedleveranser er ferdigstilt: 
 Mal/dokumentasjonspakke for arbeidsprosesser er utarbeidet og forankret 
 Datagrunnlag og analysemodeller for operasjonsaktivitet er utviklet  

 

Covid-19 og planendring etter forprosjekt: 
En piloteringsplan for andre kvartal ble lagt frem i prosjektrådet 13.02.20, der 
løsningsutvikling gjennom involvering av medarbeidere skulle prototypes på en full stue 
på DK-Hillevåg over fire uker i mai 2020. En fortsatt usikker smittesituasjon gjennom 
sommeren førte til en beslutning om ikke å ta opp igjen arbeidet, men la innsatsen gå 
over til fase 2 for å unngå forsinkelse. Enkelte tiltak og forbedringspunkter drøftet i 
forberedelse til piloteringen er i etterkant implementert av avdelingsledelsen.   

I forprosjektet for ferdigstillelse for bygg E (behandlingsbygget Nye SUS), var det 
planlagt at all dagkirurgi ved SUS skulle samles i én enhet i direkte forlengelse av 
sentraloperasjon (SOP) på plan 3. Arealmangel førte til at det i løpet av 
funksjonsprosjektet ble besluttet å prioritere areal til laboratoriefunksjoner og i stedet 
etablere dagkirurgi utenfor Ullandhaug i påvente av byggetrinn 2. Prosjektarbeid i fase 2 
rettes derfor mot sentraloperasjon (SOP), med mulig overføringsverdi til dagkirurgi på et 
senere tidspunkt eller som del av eget program for gjenværende aktivitet på Våland.  
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Overordnet OU plan 2021-2024 


