Glasblokken organisasjonsutviklingsprosjekt (OU)
Delprosjekt Forskning, innovasjon og utdanning (FIU)

PROGRAM FOR BARN, UNGE OG KVINNER I GLASBLOKKENE
Byggeprosjektet:
• Glasblokkene tatt i bruk ved årsskiftet 2016/17
• Glasblokkene trinn 2 tas i bruk i 2023
• Arealet tilsvarer ca. 79 000 kvadratmeter
•

Trinn 1: ca. 29 000 kvm., trinn 2: ca. 50 000 kvm

Organisasjonsutviklingsprosjektet skal oppnå følgende:
• Helhetlig, tilpasset og sammenhengende spesialisthelsetjenestetilbud
for barn, unge og kvinner
•
•

Eksperten skal komme til pasienten
Understøttes av økt forskning og fagutvikling

• En god arbeidsplass
•
•

Engasjerende arbeidsoppgaver, tilstrekkelig opplæring
Enklere arbeidshverdag

• Bærekraftig drift
•
•

Omlegging av det kliniske tilbudet, effektive arbeidsprosesser
Tilpassede bygg, gode teknologiske løsninger og sambruk

Delprosjekt forskning, innovasjon og utdanning: mål

1. Delprosjektet skal bidra til at alle pasienter i Glasblokkene skal få mulighet til å
være med i forskningsprosjekt.
2. Det legges til rette for at det kan utvikles ny kunnskap og nye behandlingstilbud
gjennom økt forskning og fagutvikling. Det settes særskilt fokus på samhandling på
tvers av fag, profesjoner og mellom sektorer.
3. Det skal legges til rette for raskere diagnostikk og bedre behandling gjennom
implementering av forskningsresultater i klinisk virksomhet og mer optimal
tjenesteinnovasjon.
4. Glasblokkene skal være en god opplærings- og utdanningsarena for ansatte og
studenter i praksis. Vi skal legge til rette for kompetanseutvikling hos medarbeidere
for å sikre riktig kompetanse til rett tid.
Prosjektperiode: mai 2021 – juni 2022
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Delprosjekt forskning, innovasjon og utdanning: representant fra 1. linje
Vi ønsker deltagelse fra en (eller flere) representanter fra 1. linje i delprosjektet.

Hvorfor?

Sikre god samhandling mellom i spesialist og kommunal sektor på dette
området. Obs! Ref. den nye handlingsplanen fra regjeringen knyttet til kliniske studier
og samhandling mellom sektorene vedrørende forskningsstøtte.

Hvem?

En person med god oversikt over grenseflatene og kan representere
det kommunale bildet/ blikket. Visjoner for godt samarbeid. Det kan f.
eks. være en representant fra Kunnskapskommunen Helse og Omsorg Vest.

Hva?

Delta i prosjektgruppe og arbeidsgruppe(r) med fokus på 1) forskning og
kliniske studier 2), areal og (e-)infrastruktur, 3) undervisning og 4)
innovasjon.

Når?

Prosjektmøter ca. 1 gang i måned. Arbeidsgruppe etter behov.
Møter på Teams og fysisk.

