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Sykehus er...

Gaffney et al., 2005, as cited in Bilotta et al, 2013



• Et av landets seks universitetssykehus og det tredje største akuttsykehus.

• 7900 medarbeidere, 130 yrkesgrupper fra over 30 nasjoner og vi betjener en
befolkning på 369 532 I Sør-Rogaland

o 575 000 dagbehandling og polikliniske konsultasjoner

o 174 000 radiologiske undersøkelser

o over 7,2 mill. blodanalyser

o 4385 fødsler og 4447 fødte barn

• Budsjett 2019: 7,15 milliarder kroner (før mva.)
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SUS2023 PÅ ULLANDHAUG
- Byggetrinn 1

Kostnadsramme: ca. 11,4 mrd*

ca. 125.000 m² (på Ullandhaug)*
m 2

Byggestart årsskiftet 2018/2019

Innflytting i 2024*

Alle somatiske sengepasienter og akuttpasienter 
samt nødvendige støttefunksjoner flyttes

Enerom med bad til alle (ca 640 sengerom er 
planlagt)

*(2017 kroner)
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Noen trender: 

• Grafisk fremstilling

• Bildeanalyse

• 3D
EKS: Lapraskopisk kirurgi vs åpen kirurgi (tykktarmkreft) 
ga -40% liggetid og -46% komplikasjoner 

Teknologiens påvirkning 
på sykehusbygg



Andre trenger:

• Mindre invasivt

• Analyse av større datamengder

• Desentral blodprøver

Teknologiens påvirkning på sykehusbygg
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Figur 1: Framskriving av årsverk i spesialisthelsetjenesten i helseregionene. Prosent i 
endring. SSBs middelalternativ for befolkningsframskriving. (som referert i St. meld. 
11 (2015 – 2016) – nasjonal helse- og sykehusplan



Figur 2: Hvilke sykdommer betyr mest for tapte leveår og år med helsetap. 
Helsetap: sykdommer, skader eller følgetilstander av ikke-dødelige sykdommer. 
Kilde: Folkehelseinstituttet 2014 (som referert i St. meld. 11 (2015 – 2016)







Fremtidens sykehuspasient

• Sykelighet; flere med sammensatte sykdomsbilder

• Tidlig diagnostikk, avanserte polikliniske prosedyrer

• Innlagte pasienter er kritisk syke, eldre, kronisk syke 
med komplekse sykdomsbilder, avanserte 
kirurgiske inngrep på multisyke

• Pasienter med overvåkingsbehov og behov 
for mye informasjon og opplæring

• Fokus på folkehelse og forebygging

• Fokus på sikkerhet









SamhandlingSikkerhetSimulering

- læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse -

https://innovasjonspark.no/
https://www.safer.net/
https://greaterstavanger.com/




Laboratories

Necropsy theatre

Apartments

Sheep stables

SEARCH

Isolate (sheep and goat)

Office building/ laboratories (NMBU Sandnes/ 



Multimodality-room/4D Angio-CT
(Open tender competition in 2020)



Kurs for øyeleger





Mikrobølger for detektering av 
skader i bryst/mage
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Skape det utadvendte sykehus. 
Utadvendte sykehus skal yte mer 
helsehjelp hjemme hos pasienten, 
samarbeide mer, både fysisk og virtuelt, 
med kommunale helse- og 
omsorgstjenester og jobbe tettere med 
andre sykehus (s. 8).







Faksimile: Telenor
Hjemmedialyse
SUS: 10%, Nord: 30%







Vist potensial. 
Men lykkes...?





Convolutional neural networks
130.000 
Testet mot 21 sertifiserte dermatologer
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Helsenæringsmeldingen:
Utfordringene helsenæringen står overfor er blant 
annet knyttet til kulturen for samarbeid (...). 
Uklarhet om hvor langt det offentliges ansvar går 
i å utvikle og sørge for nye løsninger, særlig på e-
helseområdet, (...) er til tider krevende. (s. 10)



Hjerneblødning eller blodpropp?
90
%

10%



1.9 million neurons die each
minute



Symptom recognition and emergency call

Project 1:
Early stroke 
detection through 
artificial intelligence



Early stroke detection

• Central facial palsy: In ~60% of all strokes
• Easy to detect
• But there exists as well a peripheral facial

palsy…

Rathore et al., Stroke 2002



…and who sees you most often during a day?

Who sees you quickest after a stroke?



• Adults check their phone on average once every 12 min

• They are on average online for 24 hours a week 

• 40% of adults look at their phone within five min of awakening

• The young aged 15 to 24 check their phones every 8.6 min

How sees you most often during a day

Source: Ofcom



The prehospital phase – just transport?

Project 2:
Stroke finder



Treat acute stroke patients prehospitally?

90%10%



Stroke finder – microwave technology



© Mikael Elam, University Gothenburg, 
Sverige

No bleeding
40 mL
70 mL
110 mL



Results Clinical study 2 

Persson M et al. “Microwave-based stroke diagnosis making global pre-hospital 
thrombolytic treatment possible” IEEE Trans Biomed Eng 61: 2806–2817, 2014.







Takk for oppmerksomheten!


