Region Nordhordland Helsehus

Helsehuset
✓ brukarvenleg
✓ bærekraftig
✓ framtidsretta

Samarbeidsutvalet NH 19.februar 2020

Status i prosjektet pr. februar 2020
▪

Bygget er tett
▪
▪
▪

▪

Prosjekteringa er i sluttfasen
▪
▪
▪

▪

Har vore nokre utfordringar med å få endelege avklaringar vedr brukarutstyr. T.d. leverandøravtalar,
endra krav til utstyr m.v.
Gjennomgang av planskisser for spesialrom har ført til behov for nokre justeringar
Modellering av denne type endringar/byggherreleveranser vert gjort

Nødnett – kontroll av dekningsgrad er gjennomført. OK.
▪

▪

Tørking pågår
Mykje veggar og inndeling av rom er på plass. Det same med røyrføringar og elektrom.
LEAN-prosess startar no på toppen og arbeider seg nedover i bygget

Ny gjennomgang til hausten når fasaden er ferdig.

Nye tenester i bygget:
▪
▪
▪

Hjartespesialist og psykologspesialist – begge med avtaleheimel
Dialog med HDS om etablering av «Digitalt samhandlingsrom »
Dialog med Helse Bergen om mulig etablering av laboratoriesatellitt i 2. etasje

Status i prosjektet pr. februar 2020 – forts.

Vidare framdriftsplan:
▪ Innflytting som tidlegare planlagt i januar / februar 2021.
▪

Overlevering ferdig bygg frå Consto til BH 10. januar 2021. Før denne tid har det vore testing
og overlevering av delareal / etasjar m.v.

▪

Levering og montering av brukarutstyr skal i utgangspunktet skje etter at Consto har
overlevert bygget, dvs. etter 10. januar 2021. (noko utstyr til spesialrom vil bli montert før
overlevering)

▪

Innflytting av møblar med vidare: Februar 2021.

▪

Bygget skal vera operativt og klart til fyrste arbeidsdag for dei tilsette:

1. mars

Fag og tenesteutvikling
Det er sett ned ei prosjektgruppe som har fått i oppdrag å utarbeida forslag til ein overordna plan
for samarbeid om fag- og tenesteutvikling i (og rundt) Helsehuset
• Gruppa har hatt tre møter
–
–

•

Leiar - Anne Hildegunn Færøy, NUI
Nestleiar - Helge Kvam, Alver kommune

Status for arbeidet:
–
–

–

–
–

–

–

Behov for å skape ei felles forståing av gruppas oppdrag og mandat
Gruppa er samd om at det på dette stadiet må arbeidast på eit overordna plan. Viktig å bli einige om nokre felles
prinsipp for samarbeidet, avklara tenesteområda sine forventningar til samarbeid om fag- og tenesteutvikling, og å ha
ei felles forståing for kva rammer ein arbeider innanfor.
Det er semje om at kvar av medlemmene i prosjektgruppa skal gjennomføra ei kartlegging i eigen organisasjon.
Stikkord til drøfting; Kva er oppdraga til tenestene, kva forventingar har ein til kvarandre, kontaktpunkt mellom
tenestene, kva tenester samarbeider de med no, kva er moglegheitene for samarbeid med andre fagområder?
I tillegg var det ønske om å kartlegga: Kva er det mest behov for og lettast å gjere noko med? Samarbeid som trengs
meir «modningstid» eller meir forarbeid?
Arbeidsmøte 21.januar: Alle medlemmer melde tilbake etter drøfting og kartlegging i eigen organisasjon og for dei
tenestene dei representerer.
Analyse av materialet pågår; umiddelbart ser vi eit stort potensiale for samarbeid på tvers av tenester og nivå, ønske
om å ta i bruk og/eller vidareutvikle bruk av digitale verktøy og samarbeid om fagleg utvikling for tilsette i bygget og i
samarbeidskommunane – både innan oppvekstsektoren og innan helse- og omsorgstenesta.
Det er semje om at Alver kommune saman med NUI vil søkja fylkesmannen om skjønsmidlar til dette arbeidet.

