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• Nytt bygg og tostrukturmodell
• Psykiatri og somatikk i samme bygg
• Ny organisering
• Nytt utstyr
• Ny teknologi
• Nye arbeidsprosesser

For framtiden – ikke for fortiden



Overordnede mål for nytt 
østfoldsykehus 
I Nytt østfoldsykehus skal :

• alle pasienter få rask diagnostikk, behandling  og rett informasjon 
styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform

• ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig 
oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet

• SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være 
konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og 
internasjonalt

• samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en 
naturlig del av pasientforløpene og handlings-mønsteret til alle 
medarbeidere

• det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill
kroner





• Om å «klatre ut gjennom gjerdene på Veum»
• Nytt hus og  paradigmeskifte
• Alminneliggjøring og normalisering
• Et oppgjør med mystikk og magi
• Et oppgjør med lukkethet
• Være premissleverandør for teknologisk nyutvikling
• Helhet og tverrfaglighet i pasientbehandlingen
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«Alle pasienter får rask diagnostikk, behandling  
og rett informasjon styrt av en helhetlig og 
tverrfaglig arbeidsform»



” Our hospital is to be on the 

leading edge of service oriented 

innovation»”
(CEO Just Ebbesen – april 2011)

Service oriented innovation:

 Simplify 

 Information availability

 Move the work processes closer to the patient

 Use commercially available technology

 The mobile employee



Fra Ide til nytt sykehus
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•270 medarb.

Samlet plan

Entrepriser 

Utstyrsanskaffelser
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20 OU prosjekter Opplæring
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Forberedelse



Hvorfor OU prosjektet 

Bidra til at det sikres nødvendig deltagelse i arbeidet 
(medarbeidermedvirkning og brukermedvirkning)

Sikre at nødvendige avklaringer er på plass i henhold til 
forutsatt fremdrift

og at de løsninger som velges har forankring i 
sykehuset



OU-prosjektets rolle

”OU-prosjektet skal ……. Formålet er at 
en gjennom dette finner de beste løsningene for 
framtidsrettet pasientbehandling og gode arbeidsmåter.  

I tillegg skal prosjektet sikre tidlig planlegging og 
konkrete planer for innflytting, opplæring og 
utprøving”









Oppstartsseminar 04.03.10

• Sykehusbygg er kompliserte bygg, med mye teknologi 
og mange spesialtilpassede løsninger. Men bygget er 
en ”ramme” for sykehusdriften. Det som skjer inne i 
huset er det viktigste. 

•Når sykehuset står ferdig i 2015 vil det være 
pasientenes møte med behandlingsapparatet som vil 
avgjøre hvorvidt prosjektet er vellykket eller ikke. 

•De løsningene vi planlegger nå skal sikre at dette 
møtet blir positivt. 



Oppstartsseminar 04.03.10
Ikke alle vil få alle ønsker oppfylt – kompromisser vil være 
nødvendig

Vi må finne de beste løsningene for nytt østfoldsykehus 
innenfor de rammene som er satt.

• To- delt løsning 
• 5 mrd. kroner
• Forprosjekt ferdig og behandlet i 2010
• Ferdig bygget i 2015

Vi må jobbe effektivt og konstruktivt- være lojale til 
beslutninger og bygge ”sten på sten”



DETALJERTE PLANER



Helge Stene-Johansen, SØ 2015













Romfunksjonsprogram









Vi dokumenterer og signerer



Avdelingssjefsmøte 14.februar 2013

Organisasjonsutvikling og

endringsprosesser



2011 2012 2013 2014 2015

Organisasjonsutvikling:

•Organisasjonsform

•Ledelse og organisasjonskultur

•Akuttmottak

•Sengeområder

•Barn og ungdom

•Føde og barsel

•Poliklinikk og dagbehandling 

•Laboratoriemedisin

•Radiologi - bildediagnostikk

•Fasilitetstjenester

•Operasjon og sterilsentral

•IKT, tekniske tjenester og MTU 

•Tverrfaglig arbeidsprosesser 

•Medisinsk støttefunksjoner 

•Forskning, fagutvikling og innovasjon

•Utstyrsprosjekt

•Logistikkprosjekt

Samlet plan - IbruktakelseDetaljprosjekt Planlegge sluttfasen og ibruktakelse



OU etablerte felles metodikk for alle 
prosjekter

• Prosjektet eies av linjen
• Prosjektledere fra linja med støtte fra OU
•Overordnede prosjekter har prosjektledere fra OU 
•Gjennomføres etter målrettet prosjektstyring –
sikrer involvering, forankring og fremdrift
• Felles momenter i alle prosjekter 

• Pasientflyt
• Arbeidsprosesser
• Bemanning - ledelse
• Kompetanse
• Samhandling
• Gevinstrealisering



Hvor skal vi?

Hvor er vi?

Hvordan kommer vi dit?

EN måte å gjøre det på ….



Sengeområde



Mobile løsninger
Sanntidsinformasjon der du trenger det



Ensengsrom vs tosengsrom
Ref.: Roger S. Ulrich:”How single versus double patient rooms affect
Medical outcome

Ensengsrom Tosengsrom

Nosokomiale infeksjoner X

Fall X

Transporter: kostnader X

Støy/uro X

Søvnkvalitet X

Kvalitet på kommunikasjon 
pasient-helsepersonell

X

Pasientkonfidensialitet X

Pasienttilfredshet X

Initiale bygningskostnader X

Driftskostnader X



Poliklinikk og dagbehandling





Operasjons
stue

Operasjons
stue

Sengeposter

Poliklinikk

FORTID FRAMTID

Poliklinikk

Sengeposter



Nye elektronisk løsninger



Status for hjemreiser

Tavler og brett sammen

Renhold















Nye logistikksystemer

Servicemedarbeider



Medisinsk teknisk utstyr

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://jnm.snmjournals.org/content/48/1_suppl/78S/F5.large.jpg&imgrefurl=http://jnm.snmjournals.org/content/48/1_suppl/78S/F5.expansion.html&usg=__NOjLOWymAAJcDNRrB1rlc4N9UQw=&h=1210&w=1280&sz=228&hl=no&start=1&zoom=1&tbnid=xYTnEiNqHhse5M:&tbnh=142&tbnw=150&ei=kYekUeyFHKql4gSG8IHIBA&prev=/search?q=PET+CT&um=1&sa=N&hl=no&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA


Labdata
rekvisisjon

Prøvetaking 
på sengetun

Rørpost til 
analysehall

Labdata
prøvesvar

Meldings-
varsel

Kvalitet og effektivitet for pasient og kliniker

Sømløst fra rekvisisjon til prøvesvar



Nye muligheter for diagnostikk og forskning

Første lokalsykehus med PET-CT



Tilrettelagt for intervensjonsradiologi

Hybridstue





Opplæring og utprøving
5000 medarbeidere





Spillteknologi

Blir kjent gjennom spill



Gaming and modern hospitals

Get to know your new surroundings and 
workprosesses





17. Desember 2010



5.September 2011



2. oktober 2012











Styret SØ 101108













Ibruktakelse av nytt sykehus

Transformasjonen 
Fra bygg til sykehus





4. Mai 2015 

Første pasient



Hva fremhever pasientene?
(Brukerutvalget)

• Psykiatri og somatikk i samme bygg
• Flotte omgivelser
• Enerom med bad og utsikt
• Trådløst system
•Helsetorg med eget areal for brukerorganisasjonene
• Buffetløsning



Så kom Kongen









Spillteknologi i Samarbeid med Attensi


