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ved klinikksjef Kathi Sørvig 
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Nytt sykehusbygg 2015 
SunHF- Fra visjon til virkelighet 
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Flyfoto av Sunnaas Sykehus HF  2015 

Bygg A: Rives 
august/september 2015 

Nytt sykehusbygg: Delovertakelse 
juni 2015 
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Hovedmålsetning 

Bygge ny sykehusfløy med 
funksjonelle og moderne fasiliteter 
for sykehusets pasienter og ansatte  

 

Holde fremdrift (2015) 

 

Innenfor budsjett (260 millioner) 

 

Ivareta forskrifter, funksjonskrav 
og brukeres behov  

 

Akseptert av brukere 
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Delovertakelse og ibruktakelse nytt bygg 

• Mandag 15.6: Delovertakelse og innflytting inventar 

• Fredag 26.6: Opplæring nytt sykehusbygg, klinikk 

• Innflytting av pasienter i nytt sykehusbygg: 

• Mandag 29.06: Avdeling for hjerneslag (16 senger)  

• Tirsdag 30.06: Avdeling for traumatisk hjerneskade (16 
senger),  

• Onsdag 1.7: Avdeling for ryggmargsskade (16 senger) 

• Tirsdag 23.06: Formell delovertakelse nytt sykehusbygg på årlig 
jordbærfest 

• Onsdag 25.11: Offisiell åpning nytt bygg 
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Arbeid utenom kontraktslevering: Budsjett 10 mill 

1. Interiør (løst inventar) 
o Beskrive behov innkjøp løst inventar i aller rom i bygg I 

o Utarbeide plan for innkjøp løst inventar med kostnader som legges frem for FTL til 
behandling  

o Iverksette innkjøp av løst inventar 

o Følge innflytting av inventar etter planlagt ferdigstilling av entreprenørens (HENT) 
kontrollområder  

o Budsjett 6,2 mill 

o Levering og montering av inventar uke 25 og 26 

2. Ute område (utenom kontrakt) 
o Utarbeidelse og ferdigstilling av uteareal barn og unge (Sunnaasstiftelsen/ Uniqa) 

o Plan for ferdigstilling uteareal 

3. Utsmykning 

• Det er utarbeidet en plan for anskaffelse av innendørs utsmykking/kunst 

• Planen og budsjett forankres og avklares i intern byggherregruppe, samt FTL 
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Programkomiteens mandat 

Bakgrunn: 

For å sikre en nødvendig fremdrift, koordinering og kvalitetssikring av 
forberedelsesarbeidet/tilpasningsprosessene mot nytt bygg/ny arealdisponering 
våren 2015, vedtok foretaksledelsen i møte å nedsette en programkomité for dette 
arbeidet. Programkomiteen ble foreslått sammensatt av klinikksjef, 
kommunikasjonsdirektør, HR – sjef og avdelingsleder for serviceenheten samt 2 
foretakstillitsvalgte og hovedverneombud. Programkomiteen fikk i oppdrag å utarbeide 
forslag til mandat og fremdriftsplan og legge dette frem i FTL – møte 25.06.13. 
Foretaksledelsen skal være styringsgruppe for arbeidet. 

  

Mandat:  

Under perioden frem til ferdigstilling av nytt bygg og bygningsmessige endringer skal 
det opprettholdes full drift i sykehuset. Samtidig må det gjøres et grundig forarbeid som 
vil berøre alle enheter i sykehuset, slik at endrings - og flytteprosesser er godt planlagte 
før iverksetting i 2015. Dette vil kunne dreie seg om både avdelingsinterne og 
sykehusovergripende utviklingsprosesser som vil være ressurskrevende de neste to 
årene Arbeidet vil kreve innsats og prioritert fokus fra ledere, ansatte, TV og 
verneombud fremover. 
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Programkomiteens mandat (forts.) 

Oppgaver 
• Kartlegge hvilke forberedelsesprosesser de ulike avdelinger og stab mener 

det er nødvendig å gjennomføre. Bestillingen skal forankres gjennom en 
konkret bestilling til FTL  

•  Med bakgrunn i denne kartleggingen skal komiteen sørge for å etablere 
nødvendige prosjekter, samt  sette disse inn i en logisk fremdriftsplan for å 
sikre gode og nødvendige prosesser mor våren 2015  

•  Programkomiteen står fritt til å hente inn nødvendige ressurser og  
kompetanse internt  til  prosjektene,  og har ansvar for at prosjektene  er 
representativt sammensatt 

•  Programkomiteen skal følge opp, og være et bindeledd og koordinere 
prosjektene frem til sluttføring  

•  Programkomiteen har ansvar for  å sikre nødvendig informasjonsflyt  i 
organisasjonen rundt  bygg og arealprosjektene  som vil være aktive til enhver 
tid 

•  Programkomiteen skal til enhver tid forankre arbeidet i tråd med føringer 
fra ”Prosjekt nytt bygg 2015” og ”Prosjekt ny arealdisponering 2015” 
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Klinikkorganisering fra 3.8.15 

• Klinikken skal ha et særlig fokus rettet mot pasientbehandling, kvalitet - og 
pasientsikkerhet, samhandling og fagutvikling/forskning og innovasjon  

• Ressursenhet (med sekretærer, AKIM og natteam) og kompetanseenhet (med 
LMS) opprettholdes som egne enheter i klinikk. Enhetene videreutvikles i tråd 
med vedtatt organisasjonsstruktur og rammer.   

• All døgn aktivitet samles på Nesodden, poliklinisk aktivitet samles på Nesodden 
og i Oslo. Dette ut fra faglige, organisatoriske og økonomiske forhold. 

Organisering av klinikk: 

• Åtte (8) kliniske seksjoner samt Ressursenhet og Kompetanseenhet for best 
mulig utnyttelse av ressurser og kapasitet  

• Eget natteam opprettholdes (under ressursenheten) 

• Dagens seksjon poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste (PIA) fortsetter å være 
organisert i egen enhet (inkl RaTi) 

• Behandlingsprogram og behandlingsteam organiseres inn under den enkelte 
seksjon.  

• Klinikken ledes av klinikksjef med stabs- og støttefunksjoner. Medisinsk 
rådgiver til klinikk er klinikkoverlege 
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Mål for organisasjonsendringer  

• Pasienttilbudet inn i nytt bygg 2015 og mot et 
fremtidsrettet perspektiv  

• Sikre rammebetingelser slik at lovpålagte 
oppgaver kan utføres med fokus på kvalitet i 
pasientbehandlingen og at pasientenes behov 
for god vurdering og behandling ivaretas. 

• Utnyttelse av ressurser tilknyttet klinikken 
på en mest mulig effektivt måte 

• Ledelse og organisering skal ivareta 
pasientbehandling og fremme samarbeid og 
kommunikasjon internt og eksternt  

 
        (Fra rapport tilpasningsprosjekt 
         ”Organisatoriske tilpasninger klinikk”,  
         januar 2015) 
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Tilpasningsprosjekter – nytt bygg 
  
1. Flytting av virksomhet fra Askim til Nesodden 

2. Etablering av barneenhet 

3. Etablering av smitteenhet 

4. Etablering av enhet for medisinsk overvåking 

5. Etablering av enhet for utagerende og urolige pasienter 

6. Klinisk innovasjon 

7. Organisatoriske tilpasningsprosesser/målgrupper, behandlingslinjer 
og inntakskriterier 

8. Etablering av pasienthotell (bygg D) 

 

Tilpasningsprosjekt service 

9. Organisering nytt Servicetorg, levering og servering av mat 
(kantinearealer) og lagerbehov/plassering (arkiv) 

 

 



Klinikkorganisering fra 3.8.15 (forts.) 

• Avdelingene ledes av avdelingsleder. Det medisinskfaglige ansvar delegeres til 
seksjonsoverlege som også vil få behandlingsprogram ansvar (forslag 
programansvarlig lege)  

• Klinikkomfattende og seksjonsvise støttefunksjoner og tjenester utvikles for best 
mulig drift, koordinering og integrering  

• Det anbefales at dagens kompetansegrupper utvikles i tråd med klinikkens behov 

• Dagens ordning med fagansvarlige for den enkelte yrkesgruppe videreutvikles. 
Fagansvarlige utgjør klinikkens faglige rådgivende organ og har i tillegg ansvar for 
å sikre kvaliteten på det særfaglige arbeid, herunder opplæringsplaner og 
veiledning  

• Teamkoordinatorfunksjonen opprettholdes og utvikles i tråd med ny organisering  

• Teambetegnelsen brukes om faglige samarbeidsformer og organisering av det 
tverrfaglige team rundt den enkelte pasient (ett team rundt hver seng (159) i 
klinikken) 

• Kvalitet - og pasientsikkerhetsarbeidet i klinikk videreutvikles i tråd med vedtatt 
organisasjonsstruktur og rammer 
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Anbefaling organisasjonsstruktur 
 

Gruppen anbefaler følgende overordnede 
føringer for organisasjon og ledelse i klinikk: 

a) Enhetlig ledelse 

b) Organisasjonsstruktur og arbeidsform 
tilpasset klinikkens behov og størrelse 

c) Forenkling  

- Prinsippet om forenkling handler om (a) de 
strukturelle komponentene på 
organisasjonskartet det vil si hvilke organer 
som finnes på ulike nivåer i klinikken; og (b) 
styrings- og beslutningslinjene.  

- Endring fra tre til to ledernivåer i klinikken 
vil føre til en forenkling av 
beslutningsstruktur, og kortere og bedre 
fungerende styringslinjer  

d) Faglig og administrative samhandling  

e) Koordinering og kommunikasjon  
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Vårprosjekter 
Arbeidsgruppen i tilpasningsprosjektet ”Organisatoriske tilpasninger klinikk” 
anbefaler å etablere følgende seks prosesser (”vår prosjekter”) som ferdigstilles våren 
2015 (01.03.15) i god tid før iverksettelse av ny organisasjonsstruktur klinikk. (fra 
rapport  jan. 2015) 
Vårprosjekt 1:  
Oppfølging av organisasjonsendringer klinikk som vil påvirker både interne og eksterne 
registre/applikasjoner v/Marianne Jørstad 
Vårprosjekt 2:  
Ledere- innplassering i ny organisasjon v/Kathi Sørvig 
Vårprosjekt 3:  
Innplassering etter organisasjonsendringer i seksjonene v/Trude Gjeldvik 
Vårprosjekt 4:  
Etablering av inntaks- og henvisningsenhet (PIA/RKE)  v/Ellen Graff Combs 
Vårprosjekt 5:  
Videreutvikling av kompetanseenhet med forslag til ny fagorganisering i klinikk 
v/ Birgitte Dahl 
Vårprosjekt 6:  
Videreutvikling av Ressursenheten v/Liv Heyerdahl Janzon 
• Videreutvikling av ressursenheten 
• Organisering av kvalitetsrådgivere 

Vårprosjekt 7: 
”Jobb smartere!” v/Anne Karine Dihle 
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Vårprosjekt 1:  
Oppfølging av organisasjonsendringer klinikk som vil påvirker både 
interne og eksterne registre/applikasjoner  
FTL sak 68/15 Organisasjonsoppsett nytt sykehus 

• Ekspertutvalget for organisasjonsoppsett fikk i januar 2015 i oppdrag 
gjennom “Vårprosjekt 1” å utrede beste alternative forslag til 
organisasjonsoppsett etter organisasjonsendring 03.08.15.  

• Utvalget har kommet frem til at EPJ systemet Dips må være styrende, og at 
alle andre applikasjoner må tilpasses valgt organisasjonsoppsett i Dips. 
Oppgradering av DIPS er allerede påbegynt ved at foretaket hadde et 
plattformbytte i februar og at testing er planlagt oppstart i april. Pga dette er 
det utfordringer ved å få gjennomført en organisasjonsendring i DIPS 
samtidig med oppgradering. Det anbefales derfor mellomløsninger ut 2015, 
og nytt organisasjonsoppsett fra og med 1. januar 2016. 

• Ekspertgruppen anbefaler at sykehuset velger å bruke benevnelsen avdeling 
for å være mest mulig organisatorisk lik de andre foretakene og for å unngå 
begrepsmisforståelser i forhold til dialoger med andre foretak, SP og DIPS. 
Dette er viktige argumenter sett inn mot det regionale arbeidet som pågår.  
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FTL sak 68/15 – Organisasjonsoppsett 
nytt sykehus 

Vedtak: 

FTL vedtar ekspertutvalgtes anbefalte 
organisasjonsoppsett, gjeldende fra 01.01.16: 

• EPJ systemet Dips må være styrende for 
organisasjonsoppsettet i nytt sykehus 

• Nivået under klinikk legges på nivå avdeling i DIPS 

• Enheter på nivået under klinikk kalles avdeling i  

 samsvar med organisasjonsoppsettet i DIPS 
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Vårprosjekt 2:  
Ledere- innplassering i ny organisasjon 
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Vårprosjekt 2:  
Ledere- innplassering i ny organisasjon 
Implementering av ny organisasjonsstruktur og nye ledere f.o.m. 3.august 2015 
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Vårprosjekt 3:  
Innplassering etter organisasjonsendringer i klinikk 

Mandat: 

• Prosessplan skal ferdigstilles 1 mars 2015 for å sikre at ansatte skal få vite 
innplassering i ny tilpasset klinikk 1 april 2015 

Oppsummering av arbeidet: 

• Det er utarbeidet en prosessplan for innplassering etter organisasjonsendringer i 
klinikk etter gruppens arbeid og drøftinger (se vedlegg) med tillitsvalgte samt 
innspill fra HR- direktør 

• Ledere i klinikk har kommet med innspill gjennom møte for ledergruppe klinikk 
10.03.15 

• Gruppen har avholdt 4 møter, hatt drøftinger med tillitsvalgte vedr kriterier for 
innplassering, samt hatt gjennomgang av utkast prosessplan med HR- direktør 

• Definere behov for antall årsverk og kompetansebehov  i seksjonene, samt utarbeide 
utkast til bemanningsplan for ny klinikk 

• Behov for mer tid til dette arbeidet for bla å se på bemanningssamarbeid på 
tvers av seksjonene 

• Innplassering er besluttet og ansatte informert (fagansvarlig får vite dette etter FTL 
28.04.15 grunnet anbefaling i vårprosjekt 5) 
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Vårprosjekt 4:  
Etablering av inntaks- og henvisningsenhet (PIA/RKE)  

 
Mandat:  

• Samarbeidsprosjekt mellom seksjon PIA og RKE  

• Beskrivelse av henvisnings- og inntaksflyt ble delt inn i to ulike arbeidsgrupper 

Anbefaling: 

• Programkomiteen anbefaler å etablere en stilling som koordinator/ prosjektleder 
for inntak. Stillingen lyses ut for en avgrenset periode (1-2 år) med tydelig mandat 
og fullmakter 

• Seksjonsleder for PIA får ansvar for å sikre videre prosess med tanke på 
kvalitetssikring av inntak i klinikk, før implementering av ny organisering klinikk er 
på plass 3. august 2015. Dette innebærer: 

o Kvalitetssikring av inntaksprosess. Klar bestilling på systematikk og logistikk 

o Klar oppgave-, ansvars- og funksjonsbeskrivelse av leger i legpool og 
inntakskoordinatorer 

o Samkjøring  av inntak mot sengebasert og poliklinisk aktivitet 

o Ambulante tjenester og poliklinikk sees samlet og styrket mot fremtidens behov 

o Sikre funksjoner på tvers av seksjoner 
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Vårprosjekt 5:  
Videreutvikling av kompetanseenhet med forslag til ny 
fagorganisering i klinikk 

Mandat:  

1. Fag- og kompetanseorganiseringen tilpasses ny 
organisering av klinikk og legges etter overordnet 
prinsipp om forenkling av beslutningsstruktur, og 
kortere og bedre fungerende styringslinjer 

2. Utarbeide plan for kompetanseoverføring og 
hospitering i klinikk (sær- og tverrfaglig/ bredde- 
og spisskompetanse) 
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Vårprosjekt 6: Videreutvikling av Ressursenheten og 
Organisering av kvalitetsrådgivere 

Arbeidet har vært delt inn i flere delarbeider: 
1. Videreutvikling av ressursenheten 

• Leder- og driftsstøttefunksjoner  
• Beskrive oppgave- og funksjonsfordeling (ansvarsfordeling) knyttet til 

rekrutterings- og bemanningsprosesser i klinikk. 
• Beskrive oppgave- og funksjonsfordeling (ansvarsfordeling) og 

organisering knyttet til: 
o Sekretærer 
o Ressurssekretærer 
o AKIM 
o Nattevakter  

2. Organisering av kvalitetsrådgivere 
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FTL vedtak vårprosjekter i klinikk 
28.04.15 

• FTL vedtar at kvalitetsrådgivere i klinikk og hygienesykepleier 
legges til enhet for kvalitet og pasientsikkerhet. Ordningen 
evalueres etter ett år.  

• FTL utreder behovet for en mer omfattende 
organisasjonsutviklingsprosess med tanke på tilpasning og 
utvikling av virksomheten, spesielt vektlagt rapporter fra 
programkomitéen.  Administrerende direktør tar ansvar for sak til 
FTL innen utgangen av 1. halvår 2015.  

 


