
Dialogmøte utviklingsplanen 20.juni 

20.06.17 

Merete Hagbø og Hans Christian Ofstad, 
prosjektleiarar  



SNR engasjerar 

20.06.17 



Held fast ved vedtak og plan 

20.06.17 



20.06.17 

Vår oppgåve er å sikre at befolkninga i Nordmøre 
og Romsdal får eit best mogleg tilbod  

 

 

 

•  
 
 

Eit framtidsretta og moderne sjukehus 

Ein attraktiv arbeidsplass og stabile fagmiljø 

 

 

 

 



• Indremedisin med alle 
grenspesialitetar 

• Kirurgi, urologi, ortopedi, 
gynekologi 

• Barn og unge (poliklinikk og 
dagbehandling, innlegging ved 
akutt sjukdom og forverring av 
kronisk sjukdom) 

• Føde 

• Kreft (cellegiftbehandling, 
immunterapi, smertebehandling, 
poliklinikk og tjukktarmskirurgi) 

 

• Prehospitale tenester 

• Psykisk helsevern 

• Rus- og avhengigheitsbehandling 

• Øre, nase, hals, auge 

• Nevrologi 

• Bildediagnostikk 

• Lab (mikrobiologi, biokjemi, 
blodbank) 

• Hud 

• Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 

Pasientane får eit godt tilbod 
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Romfordeling i SNR 
Funksjon Kapasitetsbehov  

Hjelset 
Kapasitetsbehov 

Kristiansund 

Somatikk     

Somatiske senger 
- 146 normalsenger  
- 8 intensivsenger  
- 23 pasienthotellsenger  
- 20 observasjon/korttidspostsenger 

197   

Poliklinikkrom 93 22 

Dagplassar 23 10 

Operasjonsstover 9 2 

Oppvakningsplassar 22 7 

Laboratorium for bildediagnostikk 14 4 

Fødestover 3 (+2)   

      

Psykiatri     

Psykiatriske senger 39   

Poliklinikkrom 7   

Skjermingssenger 8   
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Status for planlegginga 

• Romfunksjonsprogram  

God framdrift i arbeidet med å beskrive kva som 
skal skje i romma og krav til bygget 

 

• Utstyrsprogram 

Utstyrslister for kvart einaste rom 

 

 Innspel innan 30.juni  

Kvalitetssikre innhald fram mot                                                
1. november 
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God logistikk og fleksibilitet 

20.06.17 



Utvikling av DMS i Kristiansund 

• Gode diskusjonar og forslag til løysingar for bruk av bygget. 
• Framdrift noko avhengig av arbeidet knytt til å avklare 

eigarskap og drift. 
  

 

 

 



OU-oppgåver i prosjektet 

Nokre sentrale utviklingsområde: 
 

• Nytt konsept akuttmottak og korttidssenger 

• 8 timar drift for dagbehandling  og poliklinikkar 

• Bruk av pasienthotell i eit pasientforløp 

 

 

• Sikre eigarskap til driftskonsept 

• Utvikle nye arbeidsformer, endre på oppgåver 

• Endre organisering, kompetanse og arbeidsflyt 
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Plan for vidare OU-arbeid 

Opprettar delprosjekt: 
 

• Plan for 8 timar effektiv drift i SNR:  
Pilotprosjekt i to poliklinikkar.  

 

• Fleksible arbeidstidsordningar:  
Arbeidstidsordningar tilpassa endra drift og mobilisere 
arbeidstakarar i turnusordningar og med lang reiseveg. 

 

• Kompetanse og bemanning i mottak/korttidspost: 
Endre på oppgåver og kompetansebehov for legar/sjukepleiarar. 
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Østmarka sykehus 

 Psykiatrigruppa besøkte 
Østmarka sykehus i Trondheim 
15.juni 

 

 

Sykehuset Østfold Kalnes 

 Gruppa for operasjon, intensiv 
og dagkirurgi har besøkt Kalnes 
og Moss 

Vi lærer av andre sjukehus 
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Informasjonsmøte ved sjukehusa 
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Utviklar prosjektorganisasjonen 

20.06.17 

• Ronny Sørensen, 
prosjektleiar for bygg og 
teknikk  

 
• Anne Lise Sagen Major, 

lokal prosjektleiar for 
Helseplattformen 

 
• Skal lyse ut 

Helseplattformstilling i 
SNR-prosjektet 

 

• Sykehusbygg har også styrka laget med fleire prosjektleiarar 



Entreprisestrategi er klar 

• Hausten 2017 blir det lagt ut fire totalentreprisar: 
 

– Rivning av de gamle psykiatribygga  

– Infrastrukturarbeid frå nye E39 og til sjukehustomta 

– Byggentreprise for akuttsjukehuset på Hjelset  

– Teknikkentreprise for akuttsjukehuset på Hjelset  

 

• I tillegg kjem om lag 60 leveransar innan ikt og 100 
leveransar av medisinteknisk utstyr og anna inventar. 
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Milepæler i prosjektet 

Aktivitet År 

Valg av entreprisestrategi og gjennomføringsmodell Mai 2017 

Reguleringsplan på Hjelset, off. ettersyn Mai 2017 

Reguleringsplan på Hjelset, kommunestyret Sept.2017 

Godkjenning av forprosjektet i styret i HMR Nov. 2017 

Godkjenning av forprosjektet i styret i HMN Des. 2017 

Rivning av gamle bygg på Hjelset Jan. 2018 

Oppstart VVA arbeid på Hjelset Mars 2018 

Byggestart på Hjelset Nov. 2018 

Byggestart i Kristiansund Medio 2019 

Fysisk ferdig bygg på Hjelset Des. 2021 

Overlevering/Innflytting Våren 2022 
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