
Utviklingsplan 2017–2030 
Hovedmål og statsingsområder

Akershus universitetssykehus HF

Menneskelig nær  
  – faglig sterk



 » Kreftdiagnostikk og behandling

 » Psykisk helsevern og rusbehandling

 » Eldremedisin

 » Den kritisk syke pasienten 

Hovedmål

Tematiske satsingsområder





Hovedmålene i utviklingspalen skal følges opp med årlige delmål og 

tiltaksplaner. 
 

Styrke pasienten
 » Informere
 » Involvere
 » Gi hjelp til å mestre 

Skape gode og trygge pasientforløp
 » Tilpasning til pasientens behov
 » Kultur for kvalitet og pasientsikkerhet
 » Samarbeid om pasienten på tvers av sykehus og omsorgsnivåer 

Styrke spesialisert behandling

 » Senter for eldremedisin

 » Kreftsenter

 » Gode forløp for kritisk syke pasienter

 » Styrke elektive områdefunksjoner

 » Ta i bruk ny kunnskap og teknologi 

Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling
 » Samle sykehusbasert psykisk helsevern
 » Styrke akuttilbudet for psykisk helsevern
 » Videreutvikle lokalbaserte tilbud
 » God koordinering av tilbud til pasienter med sammensatte behov
 » Bedre tilbud til barn og unge 

Slik skal vi nå målene 



Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse
 » Bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell
 » Kompetanseutvikling i samsvar med helseforetakenes behov 

Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon
 » Øke forskningsaktiviteten
 » Videreutvikle de sterkeste forskningsmiljøene
 » Forske til nytte for pasientene
 » Fremme innovasjon



De langsiktige målene i utviklingsplanen følges opp med tiltak i en fireårig 

strategi som rulleres årlig i styrets plandel av årlig melding. Prioritering av tiltak 

vil inngå i et «årshjul» for strategisk og økonomisk planlegging, med konkrete 

delmål for å nå de langsiktige målene.

Særskilte satsinger:

 
 » Kreftsenter  

Et tematisk kreftsenter skal samle og styrke behandlingstilbudet for 

kreftpasienter. 
 

Det planlegges et nybygg på Nordbyhagen med strålebunkere og 

eventuelle sengeplasser. Idéfasen for nytt strålebygg starter i 2018. 

Deretter følger konseptfase og forprosjekt, før byggingen kan starte.  

Det satses mot byggeperiode i 2020-21, og at bygget tas i bruk i 2021-22. 

 » Samling av psykisk helsevern  

For å sikre gode pasientforløp, god drift og et sterkt fagmiljø siktes 

det mot å samle sykehusbasert psykisk helsevern i ett nybygg på 

Nordbyhagen.  
 

Det er søkt Helse Sør-Øst om å sette i gang med konseptfase for 

prosjektet, som forutsatt godkjenning skal gjennomføres i 2018. Det 

planlegges nå med byggestart i 2019-20, og at bygget tas i bruk i 2021. 

Oppfølging av utviklingsplanen



 » Senter for eldremedisin 

Det er opprettet et prosjekt for å etablere et strukturert samarbeid om 

fag, utstyr og arealer mellom fagmiljøer som behandler mange eldre 

pasienter. En opptrappingsplan legger blant annet opp til et orto-

geriatrisk team for å styrke det ortopediske tilbudet til eldre pasienter, og 

til å utvikle nye tjenester som blant annet hjemmesykehus for eldre. 

 » Den kritisk syke pasienten 

Som Norges største akuttsykehus er det avgjørende at tilbudene til de 

kritisk syke pasientene holder høy faglig kvalitet, med rask oppfølging av 

pasientene.  
 

Tiltak skal sikre god flyt i akuttmottaket og rask avklaring av pasientens 

tilstand, blant annet ved hjelp av egne tverrfaglige forbedringsteam. Tett 

samspill mellom akuttmottak, medisinsk overvåking og intensiv skal 

sørge for at de sykeste pasientene får den behandlingen de trenger.



Menneskelig nær – faglig sterk
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