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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
På basis av tertialrapport for 3. tertial 2008 konstaterer administrerende direktør at det nye
Akershus universitetssykehus ble ferdigstilt og tatt i bruk som forutsatt 01.10.08. Prosjektet
har dermed nådd en viktig milepæl, både hva gjelder fremdrift og økonomi.
Administrerende direktør konstaterer at det har vært utført en stor innstas både fra prosjektog driftsorganisasjonen i forhold til å nå disse målene.
Det har vært en del problemer i tilknytning til å ta i bruk det nye sykehuset som har skapt
store utfordringer for Akershus universitetssykehus. Det har vært arbeidet kontinuerlig med å
rette opp feil og mangler. Administrerende direktør har på bakgrunn av en orientering som
ble gitt i foretaksmøte med Akershus universitetssykehus HF, sendt et eget brev til styret i
Ahus og bedt om en nærmere orientering om de problemer en har hatt etter at sykehuset ble
tatt i bruk 1. oktober 2008. Kopi av brevet følger som annen orientering til styret. Svarbrevet
fra styret i Ahus vil bli gjort kjent for RHF-styret straks det foreligger, antakelig til styremøtet
25.-26. februar 2009.
2. Faktabeskrivelse:
2.1 Hva saken gjelder
Av tertialrapporten fremgår at:
 Hovedoppgavene for prosjektet har vært å ferdigstille alle arealer, tekniske anlegg og
systemer slik at sykehuset kunne tas i bruk 01.10.08 som forutsatt.
 I tillegg er det arbeidet med retting av feil og mangler samt at arbeidene for Fase 2 av
prosjektet er startet opp.
 Ahus og Nye Ahus arbeidet tett sammen etter en felles plan (Samlet plan) forut for
oppstart, og de første dagene etter driftsstart ble det avholdt daglige statusmøter
mellom prosjektet og sykehuset for å raskt fange opp avvik og følge opp disse.
 I forhold til prosjektets leveranser viste det seg etter innflytting å være en del
ustabilitet i det trådløse telefonisystemet. Alternativt varslingsanlegg ble derfor
installert. Store ressurser ble mobilisert for å løse feilene. Oppdatert status pr. februar
09 er at leverandøren mener å ha løst feilene, og ny programvare blir installert og
testet i uke 8/2009. Gitt at disse gir positivt resultat kan systemet oppgraderes til å
være primærvarslingsanlegg, som opprinnelig forutsatt.
 Sykehuset valgte å gå over til tradisjonell medisinforsyning etter et par ukers drift.
Dette for å reduserer det totale usikkerhetsbildet i den første driftsfasen. Det er
etablert et prosjekt ledet av Ahus som arbeider for å fase inn igjen den
helautomatiske medisinforsyningen.
 Det er til nå inntruffet i alt 16 skader som har medført sykefravær. Dette er det samme
som ved utgangen av 2. tertial. Dermed er H-verdien nå 2,55 etter at det er utført
ca.6,3 millioner timer. Målsettingen er å oppnå en H-verdi lik 2. Det er til nå rapportert
om i alt 3548 uønskede hendelser/situasjoner.
3. Administrerende direktørs vurderinger:
Administrerende direktør er tilfreds med at prosjektet ble ferdigstilt slik at sykehuset kunne
tas i bruk som forutsatt 01.10.08 og at dette er gjennomført innenfor prosjektets økonomiske
styringsmål. Det gjenstår arbeider i Fase 2, blant annet riving av eksisterende
bygningsmasse og oppføring av siste sengefløy (pir 1). Det er ikke rapportert om avvik
knyttet til disse arbeidene som truer det økonomiske styringsmålet for hele prosjektet.
Trykte vedlegg:
 Tertialrapport 3. tertial 2008
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