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Utviklingsplan 2017-2021

• Nasjonal helse- og sykehusplan 

rulleres hvert 4. år

• Som bakgrunn for rulleringene 

skal sykehusene utarbeide 

«utviklingsplaner»;

• Innhold;

– Organisering og ledelse

– Samhandling og oppgavedeling

– Bemanning og kompetanse

– Utstyr og teknologi

– Bygg
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Utviklingsplan;
Prosessen skal være åpen, inkluderende og forutsigbar 

Åpenhet 
• Arbeidet skal foregå i åpenhet 

• Det skal være mulig å følge prosessen for alle som ønsker innsyn

• Mandat, prosjektsammensetning, delutredninger, utkast til utviklingsplan, 
tidslinje og milepæler mm skal være tilgjengelig for alle

• I praksis forutsetter dette en åpen og oppdatert nettside

Interessenter og involvering
• Ved arbeidets oppstart skal det gjøres en interessentanalyse som omfatter 

både interne og eksterne interessenter

Forutsigbarhet
• Alle interessenter skal kunne forstå hva som skjer, når det skjer og hvor 

beslutningspunktene fattes 
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1. St. Olavs Hospital, Orkdal utvikles i retning et elektivt senter 

for kirurgi

2. Unngå unødvendig dublering av vaktfunksjoner

3. Nytt mottak på Øya med økt kapasitet til å håndtere ø.hjelp 

innenfor medisin og kirurgi

4. Enighet med kommunene om felles mottak/ legevakt og drift 

av Obs + KAD-senger, St. Olavs Hospital, Orkdal

5. Enighet om Scenario 2017 – 2021 St. Olavs Hospital, Orkdal

6. Finansiering av nødvendige ombygginger på Orkanger

7. Nødvendige prosesser internt og ekstern er gjennomført, jfr 

nasjonal veileder til utviklingsplan

Premisser for endringer 



5

Avtale om felles mottak og legevakt

• Felles sykepleietjeneste/ støttepersonale 24/7

• Vakthavende leger fra medisin og kirurgi/ ortopedi 24/7

• Vakthavende legevaktslege (kveld, natt og helg)

• Vakthavende lege for KAD-sengene på dagtid

• Felles journalsystem

• 7 Obs-senger + 7 KAD-senger - inntak 24/7

• Bedre styring av pasientstrømmene;

– Styring av inntak på legevakta

– Disponible ø.hjelptimer hos fastlegene neste virkedag

– Tilgang til ø.hjelp pleie- og omsorg i hjemkommunene 24/7

• Virtuelt undersøkelsesrom

• Smitteisolasjonsmulighet

• Ombygging i 1. etg;

– Lokalene må legge til rette for fleksibel bruk av personalet inklusive 

prehospitale ressurser

– Lokalene må legge til rette for pasientstrømmer og effektiv drift
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Scenario St. Olavs Hospital, Orkdal 2017 - 2021

• Økt elektiv kirurgisk aktivitet;

– Bløtdelskirurgi (Gastro og Uro)

– Ortopedi; Fortsatt skulderprotese/avansert fotkirurgi 

• Økt aktivitet og bredde mht poliklinikk

– ØNH, hjertesvikt, lunge, endokrinologi/fedme, øye, gastrolab, forsterket palliativt 

tilbud også til andre grupper enn kreft, geriatri, annet?

• Økt aktivitet innen psykiatri;

– ECT-behandling, Mor/ barn; fødselsdepresjoner?, Alderspsykiatri/ depresjon?

• Ø.hjelp-beredsskap 24/7;

– Vakthavende leger fra medisin og kirurgi/ ortopedi 24/7

– Mulighet for innleggelse i Observasjonssenger og KAD-senger 24/7

– Slagpasienter og evt andre medisinske pasienter sendes til Øya?

– Akuttkirurgi fra kl. 20  og i helgene foretas på Øya?

• Lab, bildediagnostikk, anestesi;

– Som før

• Bygningsmessig oppgradering fase 1-3;

– Nytt mottak, dagkirurgi/ flere operasjonsstuer, oppgradering pasientrom 



7

Bygningsmessige endringer
• Fase 1;

– Ombygging av mottak/ legevakt til en felles driftsenhet

– Flytte KAD-senger fra 4. etg til 2. etg, beholde 7 Obs-senger her og  etablere 

en felles driftsenhet

– Stipulert kostnad 13 mill kr?

• Fase 2;

– Bygge ny dagkirurgisk enhet med flere operasjonsstuer på A2, 2. etg

– Etablere 7 Obs-senger + 7 KAD-senger i 1. etg nær felles mottak/ legevakt

– Flytte kreft poliklinikk fra 4. til 2. etg

– Stipulert kostnad; 28 mill kr + 13 mill kr; totalt om lag 41 mill kr?

• Fase 3;

– Oppgradere 3. og 4. etg; pasientrom med tilgang til bad fra rommet

– Ombygging i 3. etg fra dagens  46 senger til 32 senger?

– Ombygging i 4. etg; fra dagens 48 senger til 32 senger? 

– Stipulert kostnad; 55 mill kr?
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Utviklingsplan 2017 – 2021; Akuttkirurgi

• Styresak 27/1-2017;

– Beskrive endringer i mottak på Øya

– Beskrive endringer på Orkanger

– Beskrive prosessen fram til forslag

• Forutsetter styresaker samme dag om;

– Avtale om felles mottak/ legevakt

– Scenario St. Olavs Hospital, Orkdal 2017-2021


