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Disse funksjonene flytter inn i Nye Stavanger universitetssjukehus 
(Nye SUS) i 2024. 
Pernille Filippa Pettersen 
Forklaring av begrep 
Psykiatri: Psykiatri er læren om sinnets lidelser/psykiske lidelser. Formelt er psykiatri en egen 
medisinsk disiplin som utøves av leger med spesialutdannelse i fagområdet, 
en psykiater . Somatikk: Motsatsen til psykiatri er somatikk. Somatisk betyr «kroppslig» og 
omhandler det som har med kroppen å gjøre. I et sykehus er somatikken den delen som behandler 
det kroppslige. For eksempel et brukket bein eller hjerteinfarkt. Poliklinikk: Et sykehus har ulike 
poliklinikker. Disse tar imot pasienter til spesialisert undersøkelse eller behandling etter henvisning 
fra fastlege. 
Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) er delt inn i fire bygg med 
egen inngang. Disse er plassert rundt et torg med en kollektivakse gjennom. 
Byggene knyttes sammen i en kulvert i underetasjen, og med gangbroer i de 
to etasjene over – en bro for publikum og en for pasienter og medarbeidere. 
I første runde skal somatiske sengeposter, akuttfunksjoner og nødvendige 
støttefunksjoner flytte inn i de fire nye sykehusbyggene. 
Dagbehandling, dagkirurgi og deler av den polikliniske virksomheten innen 
somatikken blir værende igjen på Våland til senere byggetrinn. Det samme 
gjelder klinikkene for psykisk helse. Rehabilitering på Lassa er også planlagt 
at flyttes i senere byggetrinn.  
Om byggene på Ullandhaug: 



Planen på lang sikt er at hele sykehuset samles i det nye sykehuset på 
Ullandhaug. Dette skal skje i et byggetrinn 2. Foreløpig er det ukjent når 
første fase av byggetrinn 2 kan begynne, blant annet på grunn av usikkerhet 
rundt finansiering. Dermed vil det være delt sykehusdrift i flere år fremover. 
I verste fall frem til 2040. 
SUS skriver på sine nettsider at viktige prinsipp for todelt sykehus er at 
innlagte pasienter hovedsakelig ikke skal fraktes mellom de to sykehusene. 
Medarbeidere skal ikke dele arbeidsdagen mellom de to stedene. 
– Med en todelt drift vil noen medarbeidere måtte jobbe to steder. Det kan 
for eksempel gjelde for fagområder der poliklinikk er på Våland og 
sengeposten er på Ullandhaug. Det pågår prosesser nå, blant annet gjennom 
organisasjonsutviklingsprosjektet, knyttet til nye måter å arbeide på, 
organisering og bemanning for å få til gode løsninger, sier Kari Jøssang, 
prosjektdirektør for Nye SUS organisasjonsutvikling. 
Disse funksjonene flytter inn på Ullandhaug i 2024: 
Bygg A 
I bygg A skal hovedinngangen til sykehuset være. Her vil det bli kafeteria, 
apotek, publikumsarealer, vaktsentral, prestetjeneste, livssynsrom og 
utreiseareal. 
I første etasje vil det også være ulike poliklinikker og dagbehandling. 
Blodprøvepoliklinikk, lunge, infeksjon, nyrepoliklinikk, karkirurgi, felles 
pre-poliklinikk for kirurgiske fag, rom med dagplasser for tverrfaglig bruk, 
obstetrikk, gynekologi, nevrologi, nevrofysiologi, nevrokirurgi og 
oralkirurgi skal holde til her. 
I andre etasje kommer skopiavdeling for gastro, lunge og urologi, 
kardiologisk poliklinikk, hematologisk poliklinikk og dagbehandling for 
dialyseavdelingen. 
I tredje etasje kommer fødestuer og barsel, etterfulgt av intermediær 
inkludert medisinsk intensiv kardiologisk. Overvåkingspost (MIKO) og 
kardiologi skal også ligge i tredje etasje. 
I fjerde etasje er det planlagt for barsel, fødestuer og gynekologi. 
I femte etasje kommer gastrokirurgi, øre, nese og hals, oralkirurgi og øye. 
I sjette etasje vil karkirurgi, ortopedi, plastkirurgi, urologi og bryst-
endokrinkirurgi holde til. 
I sjuende etasje skal nevrologi med slagenhet ligge, sammen med ortopedi. 
I åttende og siste etasje av bygg A kommer gastromedisin og geriatri. 
Bygg B 
Bygg B består av tre etasjer og ble lenge omtalt som E-bygget . Her samles 
de tunge tekniske funksjonene som billeddiagnostikk, laboratorier, 
intervensjon og operasjon. 
I første etasje vil immunologi og transfunksjonsmedisin, medisinsk 
biokjemi, mikrobiologi og patologi holde til. Det er også planlagt for et 
seremonirom. 
I andre etasje skal radiologi, kardiologisk intervensjon, MR/CT og 
nukleærmedisin ligge. 



I tredje etasje kommer operasjon, radiologisk, intervensjon og felles 
molekylærlab. 
Bygg C 
Bygg C består av seks etasjer. Dette blir sykehusets akuttbygg med 
akuttinngang og helikopterlandingsplass like ved. I dette bygget samles 
akuttmottak, intensiv, nyfødtintensiv og intermediærsenger, samt 
ordinære sengeområder. 
I første etasje blir det kantine, aula, bibliotek, portørsentral, 
beredskapsrom, møterom og arbeidsrom. 
I andre etasje blir det akuttmottak og observasjons- og 
behandlingsavdeling i akuttmottak. I tillegg legges skadepoliklinikk hit. 
I tredje etasje blir det barsel, nyfødtintensiv, postoperativ og 
intensivavdeling. 
I fjerde etasje er det planlagt diagnostisk post, endokrinologi, 
luftsmitteisolat, infeksjonsmedisinsk inkludert kontaktsmitte. 
I femte etasje blir det kardiologi. 
I sjette etasje lungemedisin. 
Bygg D 
I første etasje av bygg D kommer poliklinikker for barn, skole og terapi. 
I andre etasje legges observasjons- og behandlingsavdeling (OBA), 
kardiologi i observasjons- og behandlingsavdeling. 
I tredje etasje blir det sengepost for barn og ungdom (i dag barne- og 
ungdomsposten 3E/4D). 
I fjerde etasje kommer hematologi, nyremedisin og immunologi. 
I femte etasje skal onkologi og palliativt team være. 
 


