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1. Adkomstbygg
2. Glassgate
3. Psykiatribygg
4. Poliklinikkbygg
5. Behandlingsbygg og akuttmottak
6. Sengebygg
7. Helikopterplattform
8. Servicebygg
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Pasientflyt - Elektiv



Glassgaten
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Pasientflyt - Akutt
AKUTTHEIS
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Adkomstvei til Brakerøya

• Ny rundkjøring etablert sommeren 2020

• Ny jernbaneundergang etablert sommer 2021

• Innen 2022 skal firefeltsvei inn til Brakerøya være etablert
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Status byggeplass
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Farge- og materialkonsept

• Utarbeidet konsept for farger og 
materialer i nytt sykehus

• Målsetning:
– Farge- og materialvalg skal gi en god, logisk oversikt 

over Sykehusets inndeling og funksjoner for å 
understøtte intuitiv orientering og veifinning. 
Dette for å skape gjenkjennbarhet og en trygg, 
opplevelse både for besøkende og ansatte
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Hovedkonsept
Konseptidé

Brakerøyas historie og naturen i nærområdet er utgangspunkt for material- og 
fargepaletten som benyttes for det nye sykehuset. Industri, trelast og havn i 
kombinasjon med natur og kulturlandskap har gitt innspill til en fargepalett, og et 
helhetlig konsept som skal gi gjenkjennelse og være identitetsskapende for alle 
som bruker sykehuset
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Fargekonsept

• De ulike bygningsenhetene får hver sitt fargekonsept, noe som vil bidra til å gi 
en god og logisk oversikt over sykehusets inndeling og funksjoner. 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Mottaksprosjektet

KIB

Parkering

Utstyrsanskaffelser

IKT Fase 1 / 2

Samlet plan 

21.5.2025
Full drift (KIB 2)

7.1.2025
KIB 1

Flytteprosjekt

Organisasjonsutvikling

Opplæring

Oppfølging byggeprosjekt

Oppfølging etter 
ibruktakelse
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Prosjektdirektør
Rune A. Abrahamsen

Prosjektleder
Stine Lindahl Vangstein

Medisinskfaglig ansvarlig
Direktør medisin

Halfdan Aass

Prosjektleder somatikk
Unn Kristin H. Smit

Prosjektkoordinator
Benedicte Engnestangen 

Prosjektleder utstyr
Håvard Østmoen

Prosjektleder IKT
Mehmet Øzdemir

Faglig rådgiver utstyr
Silja Schaug Aarstad

Faglig rådgiver utstyr
Ellen Johanne Vinje
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Henning Arnesen

Teknisk sjef
Erik Bjørnstad
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Terje Steffenak 
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Controller 
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Prosjektorganisasjon VV-NSD | August 2021

Kommunikasjonsrådgiver
Ingela Kleveland

Prosjektorganisasjonen VV-NSD 2021
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Nye konsepter

• For større fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse av rom, utstyr og 
støttepersonell, er nytt sykehus tilrettelagt for endrede driftsformer og 
samarbeid på tvers av fagområder 

• Dette gjelder blant annet:

– Felles akuttmottak 

– Operasjonsavdeling for inneliggende og dagkirurgi

– Medisinsk og kirurgi intensiv

– Laboratoriemedisin og patologi

– Kreftsenter
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Organisasjonsutvikling
Delprosjekter

• Delprosjektene skal utrede fremtidig drift og organisering ved blant annet å 
utrede:

– Fremtidig pasientforløp

– Arbeidsprosesser

– Bemanningsplaner og kompetansebehov

– Samhandling 

– Organisering

– Kartlegge behovet for revisjon og utarbeidelse av nye prosedyrer

– Gevinstrealisering

– Gjennomføre risikovurdering ved ny driftsform

– Plan for implementering av ny driftsmodell



Adkomstbygget
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Fremtidens kontortjeneste

• Sterkt behov for å tenke nytt i planlegging og samarbeid på tvers av enheter og 
fagområder for å sikre et godt forløp for hver enkelt pasient

• Ny teknologi og nytt bygg med færre resepsjoner er en gyllen mulighet til å se 
på dette

• Eget innovasjonsprosjekt som har som 
mål å revolusjonerer kontortjenesten

• Gjennomføres i samarbeid og med støtte 
fra StimuLab



Akuttmottaket



Nytt sykehus

Delprosjekt Akuttmottak

Mål for arbeidet

• Utrede fremtidig drift og organisering av akuttmottaket

– Pasientforløp og arbeidsprosesser som bidrar til gode pasientforløp med høy 
pasientsikkerhet

– Arbeidsprosesser og konsept for akuttflyten, samt bruken av observasjonssengene

– Innføring av helselogistikk tas med i arbeidet med pasientforløp og arbeidsprosesser

Gevinster

– Redusert antall innleggelse fra akuttmottak til sengepost ved at flere pasienter 
ferdigbehandles i akuttmottaket og OBS-post 

– Sikker og effektiv avklaring av pasienter i akuttmottaket for å sikre forutsigbare 
pasientforløp 

– Effektivisere pasientforløpene ved raskere svar fra laboratoriemedisin og bildediagnostikk 

– Samhandling med primærhelsetjenesten for riktige henvisninger til akuttmottaket



Følg fremdriften på Instagram

@nyttsykehusidrammen

• Lær mer om hvordan sykehuset vil bli

• Få innblikk i forberedelsene til innflytting og åpning i 2025


