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Hans Tore Frydnes

divisjonsdirektør
prosjektansvarlig MTU SUS2023

- Hvordan planlegge?

- For fremtiden! 5-10-20 år?

- Uten å vite hvordan den ser ut??

Gjør ikke alle det egentlig??
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teknologi
+ (nytt)sykehus
= helt sant

Teknologi utvikling

IT utvikling 

Organisasjons utvikling

Mot et nytt sykehus ( i Rogaland/Stavanger )

Momenter til refleksjon
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IKT

Des 1997

1982

Mars 2003
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Mye har forandret seg….
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Høy befolkningsvekst …

Norges befolkning passerte 5 millioner i 2012, en 
økning på over 1,7 millioner siden 1950. 

De første årene etter 2. verdenskrig var den årlige 
befolkningsveksten nærmere 1 prosent, 
hovedsakelig som et resultat av høye fødselstall. 
Veksten sank til en tredjedels prosent på 1980-
tallet, men har siden økt til over 1 prosent.

I dag er nettoinnvandringen viktigere for 
befolkningsveksten enn fødselsoverskuddet. 

- også de neste årene

Resultatet av befolkningsframskrivingene avhenger av hvilke antakelser vi legger 
til grunn. Hovedalternativet, som er en prognose basert på middels fruktbarhet, 
levealder og nettoinnvandring, gir vekst også resten av dette hundreåret.

Folketallet vil passere 6 millioner rundt 2031 og 7 
millioner like før 2060, ifølge mellomalternativet. En 
betydelig del av veksten framover vil trolig skyldes 
nettoinnvandring. 

Blir både innvandringen, fruktbarheten og levealderen lav, vil folketallet ikke 
passere 6 millioner, og fra 2060 vil Norge få stadig færre innbyggere. I alternativet 
med høy fruktbarhet, levealder og innvandring kan folketallet komme opp 
i nærmere 9 millioner i 2060. 
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I spesialisthelsetjenesten trenger vi 30% 
flere ansatte i 2030 og 40% flere i 2040 

BNP

Budsjett

Medisinsk og 
teknologisk 
mulig

Forventninger

Tid

Generelle utfordringer
Forventningsgapet
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Magesårsykdom 
Magesårsykdommen oppfattes i dag som en 
infeksjonssykdom forårsaket av bakterien 
Helicobacter pylori. Men 25% av sårene i 
magesekken skyldes etsende medisiner 
(NSAIDs).

Behandling 
Etter oppdagelsen av 
magesårsbakterien har 
behandlingen av magesår 
gjennomgått et dramatisk 
skifte. Mens man før prøvde 
å holde magesårsykdommen 
i sjakk med syrereduserende 
medisiner, kan vi i dag 
helbrede folk for magesår. 
Ved å fjerne Helicobacter-
bakterien minsker risikoen 
for nye magesår til bare noen 
få prosent.

Trippelkuren   
Kuren består av tre medikamenter. Et 
medikament som senker syrenivået i 
magesekken din og hjelper såret til å 
gro, og to midler mot selve 
magesårsbakterien (antibiotika). Kuren 
varer i 1 uke og koster rundt 700 
kroner. 
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Utblokking (PCI) av den eller de tette blodårene er den 
beste behandlingen dersom man kommer til raskt - det 
vil si helst innen 90 minutter etter at symptomene startet. 
Derfor haster det. Til transport benyttes ambulanse eller 
helikopter. 

2. kongebok, kap 32-36

Og da Elisa kom til huset, fikk han se at gutten lå død 
på hans seng. Så gikk han inn og lukket døren til og 
bad til Herren. Deretter steg han opp og la seg over 
barnet med sin munn mot dets munn og sine øine mot 
dets øine og sine hender mot dets hender, og da han 
således bøyde seg over barnet, ble dets legeme 
varmt. Så stod han opp igjen og gikk en gang frem og 
tilbake i kammeret, deretter steg han atter opp og 
bøyde seg over gutten; da nøs gutten syv ganger og 
slo øinene opp.

Behandling av syke – før i tiå
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Harald Hårfagres saga.

Kongen festet Snøfrid og giftet seg med henne, og 
elsket henne så høyt at han gikk i fra all ting… Så 
døde Snøfrid og kongen satt over henne og trodde 
at hun skulle livne opp igjen. Han sørget over at hun 
var død og alle folk i landet sørget over at han var 
gal.

For å lege denne galskapen kom Torleiv Spake dit 
som lege, han var så klok at han leget galskapen 
med å snakke kongen etter munnen.

Behandling av syke – før i tiå

• Den nye overlegen på sykehuset (P.K. Pedersen) benyttet enhver anledning fra 

han ble ansatt i 1910 til å formidle til fylkestingets medlemmer hvilket 
miserabelt tilbud landkommunene i fylket ga 
innbyggerne med hensyn til sykehus. Rogaland var 
tilbakeliggende i forhold til mange andre fylker i Norge!

• Det var først under den store pengerikeligheten i 1917 at fylkestinget omsider var 
villig til å diskutere bygging av nytt fylkessykehus. Det var et faktum, erkjente 

amtstinget i 1917, at sykehuset hadde alt for liten kapasitet i 
forhold til behovet.

• Det var bare plass til 42 «alminnelig syke» 6 tuberkuløse og 8 smittsomme syke. 

Det var konstant overbelegg, og mer enn 20 pasienter var til enhver tid 
på venteliste

• Fylkessykehuset hadde fortsatt ikke gått til anskaffelse av moderne kirurgisk 
utstyr

Historien om prosessen før nytt 
sykehus ble vedtatt bygget
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• På grunn av prisfallet i 1920 var kostnadene kommet ned i 1,6 
millioner pluss prisen for tomt og arkitekt. En grunn til at 
kostnadene var blitt lavere var at forslaget om å bygge en 
epidemibygning og portnerbolig var tatt ut av planene.

• Ordførerne var glade for at det i de nye planene var tatt hensyn til 
deres bemerkninger om å unngå alle tilløp til luksus i bygninger og 
utstyr. Men fortsatt burde det spares mer ved «å minka noko på 
gangar og forrom og på romi åt nokre av funksjonanen»

• Fire år etter vedtaket kunne det nye sykehuset innvies i september 
1927

• «Et vakkert og imponerende anlegg» skrev Dagbladet Rogaland 
ved åpningen

Forts:
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Våland

Psykiatri 
1995

BUPA
2012

ABK
1998

Hotell
2006

MOBA
2008

Fremtidens sykehus

• Ventetid som ikke er medisinsk begrunnet er 
borte

• Pas slipper å gi samme informasjon flere ganger
• Informasjon er tilgjengelig for de som trenger det
• Pas er med på viktige beslutninger om egen helse
• Pas er forberedt når han/hun kommer til 

sykehuset
• Pas er spurt om når det passer

• (fra nasjonal sykehusplan)
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What`s hot

• Roboter inn i tarm/årer som kan ta prøver og analyser.

• 3D-printing av mer avanserte kroppsdeler

• Nano-molekylær teknologi

• Dr. Watson

• Telemedisin blir viktig for å kunne få/gi 
spesialkompetanse

Enerom

Smarte senger registrerer at pas (med fall risiko) er på vei ut av seng
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Helse Stavanger HF 

Utfordringer og muligheter

Behandlingskapasitet og prioritering

Samhandling – fremtidens sykehus og 

kommunehelsetjeneste

Pasientsikkerhet – kvalitet og prioritering

Kilde: Strategidokument 2013 – 2017 for Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF 

Utfordringer og muligheter (fortsettelse)

Ny teknologi 

- endringsdriver og 
mulighetsskapende, 

- Først og fremst OU

Kilde: Strategidokument 2013 – 2017 for Helse Stavanger HF
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Fremtidens sykehus

Standardisering og generalitet ligger som forutsetning for all 
planlegging med tanke på sikkerhet og fremtidig fleksibilitet.

• Behandlingsarealer standardiseres/ fleksibel bruk

• Eks: Sengerom i BT1 kan omgjøres til poliklinikkrom i BT2

• Kostbare funksjoner som operasjon, røntgen, lab samles i eget 
«teknologi» bygg

• Muliggjør billigere byggekostnader

• Helhetlige logistikkløsninger

• JIT (Just in time) forsyning – spare lagerareal på avdeling

• Brukervennlighet  

• Enerom med eget bad til alle

• Byggene forbindes med kulvert i u-etg i alle bygg, 
glassbroer i 2 og 3 etg, skille pasienter/besøk/pårørende

Smarte bygg
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I det nye sykehuset skal det benyttes energikilder 
med minst mulig klimagassutslipp. I forprosjektet 
som gjennomføres nå, vurderes det alternative 
energikilder til oppvarming og kjøling. 

Det nye sykehuset skal tilfredsstille passivhusnivå 
og oppnå energikarakter A, og oppvarmingsmerke 
grønt.

Energiløsninger i det nye 
sykehuset

Følgende utviklingstrekk ses pr dags dato:

Endring i behov og etterspørsel for helsetjenester
– Ny kunnskap, nye behandlingsmetoder og utstyr sammen med endringer i 

demografi, sykdomsbilde, økte rettigheter og forventninger setter press på 
dagens helsetjeneste. Samtidig øker ikke ressursene i takt med forventninger og 
muligheter. Dette krever et helsevesen der omsorg og behandling utføres 
annerledes enn i dag.

Utvikling mot pasientens helsetjeneste
– Det er en politisk målsetning at bruker skal være en likeverdig partner og 

involveres i alle faser av egen helsehjelp. Helsetjenesten skal sentreres rundt 
bruker og behandle denne og pårørende som en ressurs.

Ny teknologi gir nye muligheter
– Ny teknologi skaper nye forventninger og nye muligheter. Brukere forventer at ny 

teknologi tas i bruk og at informasjonen deles elektronisk. Samtidig gjør ny 
teknologi det mulig å endre interne prosesser og pasientbehandling.

Digitalisering i sjukehusbygg
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Trenger vi en

teknologistrategi?

Fremtidssykehuset

Teknisk Ukeblad nr. 13, 1. okt 2015

Teknologi i 
perspektiv

1980 1986 2016
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ORGANISASJON
Kultur, struktur og ledelse
Hvordan bør vi organisere 

oss?

GEVINSTREALISERING OG
RESULTATOPPFØLGING

- Kvalitet og sikkerhet
- Effektivitet
- Kostnader

- Arbeidsmiljø

TEKNOLOGI
Hvilke muligheter og 
utfordringer ligger i 

teknologien?

KOMPETANSE
Hvilken kompetanse trenger 

vi mer/mindre av?

Teknologien må inn i et system-/OU perspektiv

Tre tomter og tre konsepter
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En tomt og et konsept

Skisseprosjekt Ullandhaug
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«Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»

Figur som viser sammenhenger mellom programmering og prosjektering fra Helsedirektoratets «veileder for hovedfunksjonsprogram». 
Figuren er basert på illustrasjonen av «Hovedelementer i et samlet prosjektforløp» fra Helsedirektoratets «veileder for 
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter».

Juni 2013 27.03.201712.01.2016

• Styret anbefaler at Ullandhaugkonseptet velges og at Prosjekt 
sykehusutbygging videreføres til forprosjektfasen

• Styret legger til grunn at rammen settes til 8 milliarder og at 
forprosjektet avklarer optimal arealbruk. Forutsetningen er at all 
somatisk døgnbehandling, nødvendige radiologi og 
laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akuttfunksjoner, 
samt deler av dagbehandling og poliklinikkareal med 
tilhørende støtte- og serviceareal, med unntak av 
rehabilitering, samles på Ullandhaug i trinn 1

Styrevedtak i Helse Stavanger HF
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• Opprettholde en egendekning av spesialisthelsefunksjoner 
med minimum 90%

• 85 % belegg normalsenger

• Enerom med eget bad

• Omstilling fra døgnbehandling til dagbehandling

• Utnyttelsesgrad for poliklinikk, dagbehandling og operasjon på 
8 timers gjennomsnitt åpningstid 230 dager i året.

• Utnyttelsesgrad for billeddiagnostikk på 10 timers gjennomsnitt 
åpningstid 230 dager i året.

Foreløpige forutsetninger: 

Forutsetningene blir vurdert på nytt i forprosjektet

Økonomisk ramme på 8 milliarder kroner (P85). 
I forprosjektfasen vil en optimalisere arealbruken fordelt på de ulike funksjoner
Prinsippet om å skille mellom akutt somatisk døgnvirksomhet og elektiv/planlagt 
somatisk dagvirksomhet vil være grunnleggende. 
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Nytt sykehus - brukergrupper  

• 4 brukergrupper arbeider sammen 
med Nordic COWI 

• Planlagt 4-5 møter i denne fasen
• Overordnede funksjonsområder:

• Sengeområder
• Kliniske behandlingsområder 

• dagområder, poliklinikk, operasjon mm
• Medisinsk service
• Ikke medisinsk service

• Involvering av flere etter hvert som 
det er behov for  avklaringer med 
ulike fagområder / funksjoner

• Prosess: «fra duploklosser til 
legoklosser»

«Nå kommer pengene til nytt sykehus
Applaus og kake møtte to statsråder da de ankom 
Stavanger universitetssjukehus.»  oktober 2016

«På statsbudsjettet neste år (2017) er det avsatt 175 millioner kroner i 
lånefinansiering til det nye sykehuset.

– Nå er forpliktelsen på totalt 5,9 milliarder kroner til nytt sykehus gitt. 
Jeg vil bare si at dere har gjort et fantastisk arbeid. Uten det ville vi 
aldri fått gjennomslag i regjeringen for dette, sa han videre.

Resten av de om lag 8 milliardene i kostnader til nytt sykehus må 
sykehuset selv finne penger til.»
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45

Områderegulering 2016
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• Sykehus er pasientene 

• Sykehus er ansatte 

• Sykehus er utstyr 

• Sykehus er tekniske løsninger 

• Sykehus er administrative løsninger 

• Sykehus skal huse alt sammen 

Moderne sykehus er ikke bare 
hus… 
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STATUS SYKEHUSKONSEPT / FORPROSJEKT 1. BYGGETRINN

Arkivenes hus

Sengebygg

Sengebygg

Sengebygg

Parkering

Akuttbygget

Behandlingsbygg

Akuttmottak

utvidelse

Helikopter
landingsplass

Teknisk sentral

Varegård
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Fremtidens sykehuspasient

• Flere eldre

• Sykelighet; flere med sammensatte sykdomsbilder

• Nye behandlingsmåter

• Tidlig diagnostikk, avanserte polikliniske prosedyrer

• Innlagte pasienter er akutt/kritisk syke, eldre, kronisk 
syke med komplekse sykdomsbilder, omfattende/ 
avanserte kirurgiske inngrep på multisyke

• Pasienter med overvåkingsbehov og behov for mye 
informasjon og opplæring

• Fokus på folkehelse og forebygging

• Fokus på sikkerhet
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Ny teknologi og nye arbeidsmåter 

• Bærbare telefoner og lydløse anlegg

• Pasientjournal elektronisk i arbeidsstasjon

• Elektroniske bestillingssystemer og lagerstyring

• Rørpost, avfalls‐ og tøysug

• Automatisert legemiddellagring og –håndtering

22. desember 1895, Conrad Röntgen
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Anno 2016

Bilder 
anno 2016
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• Microsoft-direktør: - Dette er et 
milliardmarked, og Stavanger kan bli ledende

• Norge, og spesielt Stavanger, har muligheten 
til å bli ledende på utviklingen av 

helseteknologi og smartbyløsninger, sier Jose 
Antonio Ondiviela Garcia, direktør for 

markedsutvikling i Vest-Europa for 
Microsoft. 

GULVBELEGG FOR SKJERMING AV RØNTGEN-
STRÅLER: LEAD SHIELDING
ANSVARLIG SUS: GUNNAR LASSE HUSEBYE, EIENDOMSAVDELINGEN

• Nytt gulvbelegg for skjerming 
av helseskadelig 
røntgenstråling fra medisinsk 
utstyr. 

• Rom som i utgangspunktet 
ikke var tiltenk denne typen 
utstyr kan enkelt tilpasses ny 
bruk. 

• Pilotprosjekt etablert ved 
SUS. 
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HelseOmsorg21

Mandat

• HO21 skal legge til rette 
for en målrettet, helhetlig 
og koordinert innsats for 
forskning, utvikling og 
innovasjon innenfor helse 
og omsorg

Mål
• Målet med HO21 er å bidra 

til en kunnskapsbasert helse-
og omsorgstjeneste 
kjennetegnet av høy kvalitet, 
pasientsikkerhet og effektive 
tjenester

Visjonen 

• Kunnskap, innovasjon og 
næringsutvikling for bedre 
folkehelse.
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• Økt registrering av 
patenter og varemerker 

• Øke selskapsetableringer
• Økt antall norske 

industri-lokomotiver 
innen helse

• Økt antall internasjonale 
selskaper med FoU-
enheter i Norge

• Øke innovative 
anskaffelser 

Fem hovedprioriteringer

• Et kunnskapsløft for kommunene med solid finansiering, 
etablering av et nasjonalt register for kommunale helse- og 
omsorgstjenester og med en UoH-sektor og en ny 
instituttsektor innrettet mot kommunenes behov

• Helse- og omsorg som et næringspolitisk 
satsings-område med sektorspesifikke 
virkemidler og økt samhandling mellom 
offentlig og privat sektor
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Næringspolitisk satsing

• Økt kapitaltilgang
• Økt samspill og samhandling
• Innovative anskaffelser i offentlig sektor
• Infrastruktur for utprøving og testing

Mulighetene

• Simulering

• Molekylærbiologi

• IKT og velferdsteknologi 

• Minimale invasive prosedyrer

• Logistikk
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Simulering

• Kostnadseffektiv opplæring

• Integrert i driften og rask implementering

• Prosedyretrening

• Kirurgisk ferdighetstrening

• Beredskap

Molekylærbiologi

• Biomedisin et forskningsfelt i rask utvikling

• Biologiske markører for eksakt diagnostikk

• Kreftmedisin som er designet til svulsttypen

• Immunologiske medikamenter
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IKT og velferdsteknologi 

• Håndtering av 
store datamengder

• Beslutningsstøtte

• Billedbehandling

• Overvåkning både 
medisinsk og av 
aktivitet

• Kommunikasjon

Minimale invasive prosedyrer

• Da Vinci robot

• Sensorer

• Fleksibel scopi

• Kapsler
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Logistikk

• Lager og transportløsninger

• Pasienttransport

• Sikkerhet

• Arkiv

• NB – må tidlig inn i planlegging

• Velferdsteknologi
• Simulering, modellering og robotisering
• Mat - ernæring
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For å lykkes er det avgjørende å se fag, organisasjon og teknologi i 
sammen

Organisasjonsutvikling og 
Gevinstrealisering
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