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1 Indledning  

I 2012 blev der givet tilsagn til opførsel af et nybygget hospitalskompleks på 135.000 m2 i Aalborg 

Øst for i alt 4,1 mia. kr. Siden da er der blevet arbejdet intenst med planlægningen og opførelsen af 

byggeriet. Det er planen, at Nyt Aalborg Universitetshospital – NAU – er færdigbygget i efteråret 

2020.  

 

I takt med, at ibrugtagningen nærmer sig, er det nødvendigt med et stigende fokus på at geare Aal-

borg Universitetshospital til at blive klar til NAU – dvs. at være klar til at flytte ind, arbejde effektivt og 

fungere i de nye rammer. De nye rammer i NAU giver en unik mulighed for at gennemtænke eksiste-

rende arbejdsgange, processer og sammenhænge med henblik på at sikre forbedrede patientforløb. 

Med henblik på at gennemføre processen med klargøring af Aalborg UH til NAU, blev omstillingspro-

grammet ”Klar til NAU” søsat ultimo 2014. Udgangspunktet for processen er, at Aalborg UH skal 

igennem en omstilling med nytænkning af vaner og arbejdsgange ud fra et tværgående patientfor-

løbsfokus. Derudover ønskes mest muligt afprøvet inden udflytning med henblik på at gøre overgan-

gen til de nye rammer så gnidningsfri som muligt.  

 

Formålet med nærværende masterplan er at fastlægge driftskoncepter, milepæle og centrale 

beslutninger frem mod år 2020 med henblik på at gøre Aalborg Universitetshospital ”Klar til 

NAU” – dvs. blive klar til ibrugtagning af det nye hospitalsbyggeri.  

 

Masterplanen vil løbende blive revideret i takt med, at processen skrider frem, så den altid giver et 

retvisende billede af proces, fokus og indhold.  

 

Se Aalborg UH’s personalenet for supplerende oplysninger om baggrund og aktuel status. 
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2 Baggrund og forudsætninger 

Forudsætninger ud fra byggeriet 
En væsentlig forudsætning fra ”Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer” i forhold til bevillin-

gen til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) var, at der skal fastholdes drift på matrikel Syd (Medici-

nerhuset og Onkologibygningen) i en årrække – forventeligt frem til år 2030. I det oprindelige oplæg 

er forudsat, at matrikel Syd primært vil blive anvendt til ambulatoriedrift, kræftbehandling, understøt-

tende diagnostiske funktioner samt øvrige kliniske funktioner (biobank, bloddonorfunktion, mammo-

grafiscreening, Arbejdsmedicin, Socialmedicin, Smerteklinik mv.). Det betyder, at der fortsat vil være 

drift på to matrikler i Aalborg – kaldet Syd og Øst.  

 

Det nye universitetshospital i Øst vil efter planen være færdigbygget i efteråret 2020. Fundamentet for 

byggeriet er en række koncepter, som er forudsætninger for Aalborg UH’s fremtidige hospitalsdrift: 

 Enestuer: Der etableres enestuer med tilknyttet bad og toilet samt mulighed for, at en pårørende 

kan overnatte på stuen. 

 Specialisering af senge: Der etableres flere specialsenge (intensive -, intermediære - og diag-

nostiske senge) og færre standardsenge. 

 Udnyttelsesgrad ift. ambulatorier og operationsstuer: Ambulatorierum og operationsstuer skal 

udnyttes i større grad i yderperioderne.  

 Sporing: Der etableres elektronisk sporing af udstyr / materiel og personer.  

 Trådløst: Elektronisk udstyr skal være fleksibelt og trådløst.  

 Papirløst: Der anvendes ikke længere papir – f.eks. i journalen, som i stedet læses elektronisk.  

 ”Just in time”-leverancer: Der etableres rørpostsystemer og automatiske transportvogne 

(AGV’er) med henblik på at levere instrumenter, udstyr, mad, linned mv., når de skal bruges.  

 Digitalisering: Med byggeriet etableres IT-infrastruktur samt IT-systemer, som styrer de automa-

tiserede logistiske systemer (rørpost, AGV’er mv.). 

 Fleksibilitet: Der etableres standardiserede og fleksible rum med henblik på at sikre kapacitets-

udnyttelse på tværs og dermed en mere effektiv udnyttelse af de fysiske rammer.  

 

Koncepterne er en del af fundamentet for ”Klar til NAU”. Aalborg UH vil i perioden frem mod ibrugtag-

ning arbejde målrettet på at sikre, at organisationen er klar til at drifte byggeriet ud fra de nye koncep-

ter.   

 

NAU rummer endvidere nogle nye muligheder i forhold til driften, fordi der sker samling af enheder. I 

det følgende oplistes kort udvalgte elementer af det nye byggeri: 

 En fælles akutmodtagelse med 60 sengepladser, 22 undersøgelses- og behandlingsstuer (inkl. én 

fast track-stue, hvor der er fire pladser), tre traumestuer og tre triagepladser samt tre modtage-

stuer og seks sengestuer til børn og unge. 

 En samlet operationsflade med i alt 32 operationsstuer samt 96 perioperative pladser. 

 To sengetårne med i alt 372 standardsenge fordelt på syv sengekryds – samt 13 infektionsmedi-

cinske senge, som er placeret i et selvstændigt afsnit. Hvert sengekryds indeholder 52 eller 54 

sengestuer, reception, venteområde, rehabiliteringsfaciliteter, forsknings- / uddannelsesrum mv.  

 Et samlet ambulatoriehus med i alt 104 ambulatorierum i Øst og 30 dagpladser (samt et tilsvaren-

de antal ambulatorierum på Syd).  

 En samlet intensivflade med 48 intensive senge og 29 intermediære sengepladser. 

 Et samlet børne- og ungehus med 59 sengestuer og 10 ambulatorierum. 
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 En stort set samlet laboratorieflade med fælles prøvemodtagelse, fælles prøvefordeling og et fæl-

les automatiseret analysebånd. 

 En samlet serviceby. 

 Direkte forbindelse til SUND og Psykiatrien, hvilket giver mulighed for et tæt samspil. 

 

Det primære mål for ”Klar til NAU” er at sikre, at den nuværende organisation forberedes til de nye 

muligheder og koncepter i byggeriet samt lever op til ekspertpanelets forudsætninger. 

Regionale og lokale forudsætninger 
Arbejdet med ”Klar til NAU” bygger på de til enhver tid gældende lokale og regionale strategier og 

retningslinjer for sundhedsområdet. Det betyder, at der bl.a. tages udgangspunkt i følgende planer og 

strategier: 

 Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis 2015-2020 

 Psykiatriplan 2015-2020 

 Fødselsplan 2009 (ny vedtages ultimo 2016) 

 Strategi 2018 

 Sundhedsaftaler 2015-2018 

 Aalborg UH’s gældende handleplan 

 

Det forudsættes – på baggrund af ovenstående planer og strategier – at der fortsat vil være aktivitet 

på matriklerne i Hobro og Farsø efter år 2020. 

 

Aalborg Universitetshospitals vision og mission skal fungere som rettesnor i omstillingsarbejdet ”Klar 

til NAU”, ligesom der skal sikres koordinering til Aalborg UH’s øvrige centrale indsatser.  

 

Figur 1: Aalborg UH’s vision og mission 

 



Side 6 af 20 

 

 

 

3 Mål og centrale principper  

”Klar til NAU” som kulturforandringsprojekt 
Aalborg UH’s vision og mission har to centrale fokusområder: (A) at skabe sikre og effektive patient-

forløb med mennesket i centrum, og (B) at sikre en attraktiv arbejdsplads med forskning i front. ”Klar 

til NAU” har samme fokus, idet patientforløbet står i centrum for arbejdet, ligesom Aalborg UH som 

regionens universitetshospital er omdrejningspunktet i det nordjyske sundhedsvæsen. Med byggeriet 

af et nyt hospital i Aalborg sikres fastholdelse og udvikling af et stærkt universitetshospital i Region 

Nordjylland.  

 

Der er to overordnede mål for ”Klar til NAU” i perioden frem til indflytningen: Aalborg UH skal være 

klar til at flytte og ibrugtage det nye hospitalsbyggeri til planlagt tid og under givne vilkår – og effektivi-

seringskravet på 6 % af driftsbudgettet skal honoreres. ”Klar til NAU” er dog meget mere end ”blot” en 

flytning af nuværende aktivitet til nye rammer.  

 

Målet er, at Aalborg UH skal igennem en omstilling med nytænkning af vaner og arbejdsgange ud fra 

et tværgående patientforløbsfokus. Eksisterende arbejdsgange og -processer ønskes vurderet ud fra 

et forbedringsperspektiv med henblik på at udnytte byggeriets muligheder og koncepter samt efterle-

ve ekspertpanelets krav. ”Klar til NAU” er således et kulturforandringsprojekt, som skal sikre øget 

kvalitet i patientbehandlingen. 

Centrale principper for ”Klar til NAU” 
Med henblik på at nå målet om nytænkning af vaner og arbejdsgange har Aalborg UH fastlagt fire 

overordnede principper for arbejdet med ”Klar til NAU”: 

 

 Nye rammer – ny kultur 

Med de nye, forbedrede rammer opnås en unik mulighed for at se på nye idéer og samarbejdsfla-

der inden for sundhedsområdet, som kan forbedre patientforløb og ressourceudnyttelse. Derfor 

arbejdes der i ”Klar til NAU” med et princip om, at kulturen skal forbedres – og at man ikke blot 

løfter den nuværende kultur over i de nye rammer. 

 

 Patienter og pårørende er med til at forme NAU 

Patienter og pårørende har det bedste indblik i det oplevede patientforløb. Derfor er det essentielt, 

at patienter og pårørende også indgår som partnere i forhold til arbejdet med NAU. 

 

 Vi ejer opgaver – og deler fysiske rammer 

Klinikernes hovedfokus skal fortsat være på det gode patientforløb – dvs. at sikre kvalitet i opga-

veløsningen. En væsentlig forudsætning herfor er adgangen til fysiske lokaliteter. Kvaliteten af pa-

tientbehandlingen har dog ikke sammenhæng med ejerskab over konkrete fysiske rum. Med hen-

blik på at sikre en mere fleksibel og hensigtsmæssig udnyttelse af de fysiske rammer, arbejdes 

der i ”Klar til NAU” med et princip om, at de fysiske rammer deles mellem specialer og funktioner.  

 

 Ressourcer og bemanding følger patientforløbet 

Den vigtigste opgave på Aalborg UH er at sikre sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. 

For at sikre, at dette sker, følger ressourcer og bemanding patientforløbet – uanset, hvor opgaven 

bedst løses.  
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Bevæggrunden for at fastlægge disse overordnede principper for processen er, at flytningen til NAU 

ønskes anvendt som en mulighed for at se på forbedrede arbejdsgange, snitflader – og ikke mindst 

patientforløb.  

 

De styrende principper for ”Klar til NAU” kan udmøntes i fire gode ambitioner for arbejdet: 

 Gamle vaner og arbejdsgange følger ikke automatisk med. 

 Vi arbejder og organiserer os på tværs af klinikker. 

 Vi inddrager bredt.  

 Vi afprøver mest muligt inden flytning. 
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4 Driftskoncepter 

Med henblik på at sikre enighed om en fælles retning i ”Klar til NAU” er det blevet besluttet at fast-

lægge driftskoncepter for hospitalets centrale områder. De fremtidige driftskoncepter for Aalborg UH 

tager udgangspunkt i Aalborg UH’s vision og mission om at skabe sikre og effektive patientforløb med 

mennesket i centrum – og i de opstillede mål og centrale principper i ”Klar til NAU” (jævnfør kapitel 3). 

 

Driftskoncepterne skal danne grundlag for det videre arbejde med ”Klar til NAU”, så der sikres ud-

møntning heraf. I de følgende opridses de vedtagne driftskoncepter. Der gøres opmærksom på, at 

listen vil blive udvidet i takt med vedtagelsen af nye koncepter, ligesom der kan være behov for lø-

bende justeringer af allerede vedtagne driftskoncepter ud fra gennemførte analyser og afprøvninger.  

Det akutte patientforløb  
Adgang til den fælles akutmodtagelse (FAM) sker via dedikerede indgange for henholdsvis 112-

patienter, patienter til skadestue / lægevagt, voldtægtsofre, brandsårsofre samt kontaminerede pati-

enter. Behandlingen af akutte patienter foregår på to etager, som indeholder 60 sengepladser (én-

sengsstuer med eget toilet og bad), 22 undersøgelses- og behandlingsstuer, tre traumestuer samt tre 

triagepladser. Der er et selvstændigt spor for børn og unge.  

 

Som følge af den korte afstand mellem forskellige funktioner i NAU, bliver der mulighed for at forbed-

re sammenhængskraften mellem det akutte område og øvrige områder (f.eks. operation, intensiv, 

diagnostik, sengeafsnittene og Psykiatrien).  

 

Den 1. november 2016 vedtog styregruppen følgende driftskoncepter: 

 Alle patienter på nær fødende skal modtages i Akutmodtagelsen. 

 Inden for 3 timer efter modtagelse i FAM skal der foreligge en behandlingsplan. 

 Alle akutte patienter med et forventet forløb på under 48 timer indlægges i AMA. Dog er apoplek-

sipatienter, palliationspatienter, patienter med åbne indlæggelser og PCI-patienter undtaget. Pati-

enter, som har en forventet liggetid på mere end 48 timer, skal visiteres til bagvedliggende specia-

le hurtigst muligt. 

 Inden for 12 timer efter modtagelse i AMA skal der træffes beslutning om, hvorvidt patienten skal 

forblive i AMA eller visiteres til bagvedliggende speciale.  

 Akutlægerne har behandlingsansvaret. Eftersom der endnu ikke er tilstrækkelig akutlæger til at 

dække i døgndrift, arbejdes i en overgangsperiode ud fra princippet: Såfremt en patients diagnose 

kan henføres til et speciale, overgår behandlingsansvaret fra akutlægerne til det respektive speci-

ale.  

 

Delprojektet arbejder på at kvalificere driftskoncepterne samt overveje yderligere koncepter – f.eks. 

ingen overflytninger i nattid – med henblik på at vurdere mulighederne for udmøntning.  

Patientforløb for børn og unge 
Patientforløb for børn og unge i alderen 0-18 år varetages i børne- og ungehuset samt en række sa-

tellitfunktioner (f.eks. i FAM, hvor der etableres et selvstændigt børne- og ungespor). Sengeafsnittet i 

børne- og ungehuset består af i alt 33 én-sengsstuer med tilknyttet toilet og bad samt mulighed for en 

overnattende forælder. Ambulatorie- og dagafsnittet for børn og unge består af syv standardambula-
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torier og tre specialambulatorier. Der etableres en række opholdsarealer, aktivitetsrum til henholdsvis 

større og mindre børn samt afskærmede udendørs legearealer.  

 

Visionen for behandlingen er at skabe et univers for børn og unge på hele Aalborg UH – uanset, om 

de behandles i børne- og ungehuset eller andre steder på hospitalet; Et univers, hvor behandlingen af 

børn og unge giver sammenhæng, tryghed og nærvær for såvel børn og unge som deres familier. Det 

sker allerede i dag gennem stor faglig dygtighed og et engageret personale, men det kan gøres end-

nu bedre. Gennem forskning, udvikling og samarbejde skabes de bedste rammer for behandlingen af 

børn og unge.  

 

Den 1. november 2016 vedtog styregruppen følgende driftskoncepter: 

 Alle børn og unge i aldersgruppen 0-18 år behandles i en fysisk samlet enhed i regi af ”Børnenes 

Universitetshospital”.  

 Børn mødes som børn, unge som unge – sammen med deres familier. Børn og unge behandles 

derfor af personale med særlige kompetencer inden for behandling og pleje af børn og unge.  

 Børn, unge og deres familier får støtte og inspiration til at håndtere både sygdom og livssituation. 

Det betyder, at både tilbud og fysisk indretning understøtter, at man som patient og pårørende 

kan få hjælp til at lære mere og at man kan lære gennem leg.  

Operationsforløb  
Operationsafsnittet ligger tæt på FAM, fødegang og intensivområdet, så der er hurtig adgang for pati-

enter med behov for operation. Der er to etager med i alt 32 operationsstuer, heraf fire hybridstuer, og 

96 perioperative sengepladser.  

 

Den 1. november 2016 vedtog styregruppen følgende driftskoncepter: 

 Akut kirurgi (også på indlagte patienter) afvikles uden forsinkelse i forløb.  

 Akut aktivitet må ikke medføre aflysning af elektive operationer. 

 Sammedagskirurgi etableres som selvstændig enhed med eget personale. 

 Der er brugsret – ikke ejerskab – i forhold til operationsstuer. Operationsstuekapaciteten tildeles 

efter registreret behov med en planlægningshorisont på 12 måneder.  

 Operationer startes til tiden.  

Patientforløb i sengeafsnit 
En patient med behov for indlæggelse kan placeres i en af de i alt 385 standardsenge i NAU. Stan-

dardsengene er fordelt i to sengetårne med i alt 372 senge fordelt på syv sengekryds samt et selv-

stændigt afsnit med 13 infektionsmedicinske senge. Alle sengestuer er én-sengsstuer med tilknyttet 

bad og toilet samt mulighed for, at en pårørende kan overnatte på stuen. 28 sengestuer indrettes som 

større multistuer til patienter med særlige plejebehov.  

 

Den 1. november 2016 vedtog styregruppen følgende driftskoncepter: 

 Specialerne har brugsret – ikke ejerskab – i forhold til senge, rum og apparatur.  

 

Delprojektet arbejder med yderligere driftskoncepter – f.eks. i forhold til stuegang, tværgående funkti-

oner i sengekryds, overbelægning og arbejdsgange.  
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5 Tidsplan: processer og milepæle 

For at opnå succes med driften i det nye hospitalsbyggeri er det nødvendigt, at der udarbejdes, testes 

og gennemføres en lang række driftsnære omstillingsprocesser i tiden frem til ibrugtagningen af NAU. 

Disse omstillingsprocesser er indbyrdes afhængige, skal køre parallelt og vil inddrage medarbejdere 

og ledere på alle niveauer.  

 

Tilrettelæggelsen af processen frem mod udflytning i 2020 organiseres i en række delprojekter, som 

beskrives nærmere i masterplanens kapitel 7. Delprojekterne i ”Klar til NAU” vil ikke nødvendigvis 

følges ad; Nogle delprojekter løser opgaver, som er forudsætninger for andre delprojekter, hvorfor de 

skal løses tidligere end andre delprojekter.  

 
Styregruppen har besluttet, at alle delprojekter skal arbejde ud fra en fasemodel. Dermed skal hvert 

delprojekt overveje driftskoncepter, afdække og afprøve nye muligheder for forbedring af eksisterende 

arbejdsgange – og i sidste ende sikre træning og implementering.  

Figur 2: Faser i delprojekterne 

Træning og implementeringAnalyse og afprøvning af nye arbejdsgangeDriftskoncepter

 

 

Med udgangspunkt i faserne er der for hvert enkelt delprojekt udarbejdet overordnede tidsplaner med 

milepæle. Målet er at sikre, at de forskellige initiativer er velkoordinerede og klart definerede. Endvi-

dere giver tidsplanerne mulighed for en tydelig kommunikation af beslutningshorisonter. I det følgen-

de skitseres den overordnede tidsplan for ”Klar til NAU” med fokus på de væsentligste milepæle.  

 

Delprojekterne skal primo 2017 udarbejde mere detaljerede beskrivelser samt konkrete tidsplaner 

med henblik på at sikre udmøntning af de overordnede milepæle samt målbarhed.  

Driftskoncepter 
Med henblik på at udnytte den unikke mulighed, som NAU giver for at se på forbedrede arbejdsgange 

og nye samarbejdsflader, samt at skabe et fælles fundament for arbejdet med ”Klar til NAU” arbejdes 

der på at udvikle og fastlægge en række driftskoncepter. Ved at udarbejde driftskoncepter understøt-

tes muligheden for tydelig kommunikation om en fælles retning for arbejdet.  

 

I arbejdet med driftskoncepter for de enkelte områder er der både fokus på de elementer, der er nye 

og anderledes ud fra byggeriet, og på allerede eksisterende områder, som ønskes forbedret.  

 

I nedenstående figur gennemgås milepælene i forhold til udarbejdelse af driftskoncepter. 
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Figur 3: Milepæle for udarbejdelse af driftskoncepter 

 

1. april 2017 Ambulant- og dagbehandling: 

Driftskoncepter for ambulatoriedriften og dagbehandling er godkendt. Målet er at sikre 

en ensartet ambulatoriedrift og dagbehandling på tværs af Aalborg UH’s matrikler, her-

under at afklare snitfladen mellem specialiserede og generaliserede kompetencer. 

Forskning og uddannelse: 

Koncepter for, hvordan der sker integration af forskning og uddannelse i klinikken, er 

godkendt. Med NAU etableres en stærk kobling mellem forskning / uddannelse og den 

kliniske hverdag. Der etableres både en central forskningsenhed og en række decentra-

le forskningsrum i de enkelte afsnit. I første omgang ønskes det fastlagt, hvordan der 

sikres sammenhæng mellem forskning / uddannelse og klinikken.  

“Just in time” og sporing: 

Koncepter for “just in time” og sporing er godkendt. 

1. juli 2017 

 

Laboratorieområder: 

Driftskoncepter for laboratoriespecialerne i NAU er godkendt. I NAU sker der en sam-

ling af laboratoriespecialerne, hvilket muliggør fælles koncepter for driften – f.eks. i 

forhold til den fælles prøvemodtagelse og det fælles analysebånd.  

Senge: 

Driftskoncepter for sengeafsnittene er godkendt. Målet er at sikre en ensartet drift af 

senge på tværs af Aalborg UH’s afsnit – f.eks. i relation til anvendelsen af enestuer, 

gennemførsel af stuegang og specialiserede vs. generaliserede kompetencer. I forhold 

til enestuerne ønskes sikret, at patienternes behov for socialt samvær, gensidig spar-

ring om sygdomsforløb mv. imødekommes. 

Fælles Akutmodtagelse: 

Driftskoncepter for Skade- / Modtagelsen samt de 60 AMA-senge er godkendt.  

Exit lounge: 

Driftskoncepter for de to exit lounges i NAU er godkendt.  

Perioperativt område: 

Driftskoncepter for de 96 perioperative pladser, som ligger i tilknytning til operationsom-

rådet, er godkendt. Formålet med det perioperative område er at sikre forberedelse af 

patienter samt overvågning i forbindelse med opvågning efter operation.  

Rehabilitering: 

Definition af samt driftskoncepter for rehabilitering er godkendt. Med NAU kommer 

rehabilitering i højere grad til at foregå på enestuen – om end der også er områder, der 

er dedikeret til rehabiliteringsindsatsen.  

Forskning og uddannelse: 

Snitfladerne til SUND er afklarede. 

Kontorer: 

Driftskoncepter for anvendelsen af kontorer er godkendt. 

Konferencer: 

Driftskoncepter for afholdelsen af konferencer er godkendt.  

Psykiatrien: 

Snitflader til Psykiatrien er afklarede.  

Køkken: 

IT-koncept for køkkenområdet er godkendt.  

1. oktober 2017 Køkken: 

Koncept for interne og eksterne ydelser er godkendt. 

Rengøring: 

Koncept for rengøringsydelser er godkendt.  
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1. december 2017 Medikoteknik: 

Koncept for nyindkøb og genanskaffelser af medikoteknisk udstyr er fastlagt på bag-

grund af byggeriets vilkår og apparaturregistreringssystemet Medusa.  

1. januar 2018 

 

Billedområder: 

Driftskoncepter for de billeddannende specialer er godkendt. 

Intensiv: 

Driftskoncepter for de 48 intensivsenge i NAU er godkendt.  

Det intermediære område: 

Driftskoncepter for de 29 intermediære pladser i NAU er godkendt.  

Sekretariater: 

Koncept for fremtidens sekretariater er godkendt. 

1. april 2018 Sterilcentralen: 

Flowbeskrivelser i ny sterilcentral er godkendt. 

Bygninger og teknik: 

Koncept for bygningsoverdragelse er godkendt.  

1. juli 2018 

 

Rehabilitering: 

Koncept for snitflader til kommunerne er godkendt.  

Senge: 

Koncept for faglige fællesskaber er godkendt.  

1. januar 2019 Forskning og uddannelse: 

Driftskoncepter for den centrale forsknings- og uddannelsesbygning i NAU er godkendt.  

Køkken: 

Endeligt pakke- og transportkoncept er godkendt.  

 

Analyse og afprøvning af nye arbejdsgange  
De vedtagne driftskoncepter skal udmøntes, så de bliver en del af hverdagen. Det er derfor nødven-

digt at konkretisere den fremtidige arbejdstilrettelæggelse, fastlægge nye samarbejdsformer samt 

sikre afprøvning heraf. Med henblik på at kunne gøre dette, er det nødvendigt at gennemføre en ana-

lyse af mulige arbejdsgange. Efter konkretiseringen af patientflow og arbejdstilrettelæggelse er det 

vigtigt, at der er tid til afprøvning. Alt, der kan testes før udflytning, skal testes med henblik på at un-

derstøtte sikre patientforløb, hvor personalet kender nye rammer og arbejdsgange fra første dag i det 

nye byggeri.  

 

Hvert delprojekt skal – ud fra de vedtagne driftskoncepter – identificere, hvor der er behov for den 

største forandring (f.eks. nye samarbejdsrelationer eller kultursammensmeltning), hvorefter der 

igangsættes projekter inden for disse områder. Udgangspunktet for gennemførelsen af projekter er 

PDSA-cirklen: plan – do – study – act.  

 

Figur 4: PDSA-cirklen 
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I forandringsarbejdet anvendes PDSA-cirklen til småskalaafprøvning af konkrete ideer og forandrings-

tiltag på praksis niveau. At gennemføre sådanne test er en let tilgængelig og overskuelig måde at 

afprøve forandringstiltag, reflektere over udfaldet og enten justere eller afprøve videre på en større 

målgruppe. Hver testcyklus bidrager med ny viden og nye informationer om, hvordan forandringstilta-

get virker i den konkrete lokale kontekst. Såfremt det er nødvendigt, tilpasses de allerede vedtagne 

driftskoncepter, når der er gennemført analyser og afprøvninger. 

 

I nedenstående figur gennemgås milepælene i forhold til analyse og afprøvning af nye arbejdsgange. 

 

Figur 5: Milepæle for analyse og afprøvning af nye arbejdsgange 

 
1. april 2017 Anvendelse af sengekapacitet i matrikel Øst: 

Revideret forslag om anvendelse af matrikel Syd og sengekapacitet i Øst er udarbejdet 

med henblik på politisk stillingtagen.  

Flytning: 

Plan for tilrettelæggelse af arbejdet med flytteprocessen er udarbejdet. I flytteprocessen 

indgår placering af funktioner på NAU, planlægning og gennemførelse af rokader og 

ombygninger samt selve flytningen af funktioner.  

1. juli 2017 Sekretariater: 

Pilotprojekter inden for de diagnostiske områder er gennemført.  

Logistik: 

Digitalisering af posthåndtering er gennemført.  

1. december 2017 Rengøring: 

Centralisering af skopvask er udbredt til at omfatte alle relevante områder.  

Rengøring: 

Digital opgavestyring på rengøringsområdet er gennemført.  

1. april 2018 Ambulant- og dagbehandling: 

Analyser og afprøvninger inden for det ambulante- og dagbehandlingsområdet er gen-

nemført.  

1. juli 2018 

  
Fælles Akutmodtagelse: 

Analyser og afprøvninger inden for AMA og Skade- / Modtagelsen er gennemført. 

Børn og unge: 

Analyser og afprøvninger inden for børne- / ungeområdet er gennemført. 

Laboratorieområder: 

Analyser og afprøvninger inden for laboratoriespecialerne er gennemført. 

Perioperativt område: 

Analyser og afprøvninger inden for det perioperative område er gennemført. 

Konferencer: 

Analyser og afprøvninger i forhold til afholdelsen af konferencer er gennemført. 

1. januar 2019 Klinikstruktur: 

Analyser af behovet for at justere klinikstrukturen er gennemført. 

Forskning og uddannelse: 

Analyser af behovet for at justere uddannelsesforløb er gennemført. 

Billedområder: 

Analyser og afprøvninger inden for de billeddannende specialer er gennemført. 

Det intermediære område: 

Analyser og afprøvninger inden for det intermediære område er gennemført. 

Senge: 

Analyser og afprøvninger i forhold til driften i sengekryds – herunder f.eks. enestuer og 

stuegang – er gennemført. 

Kontorer: 

Analyser og afprøvninger i forhold til anvendelsen af kontorer er gennemført.  
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Sekretariater: 

Analyser og afprøvninger i forhold til sekretariatsområdet er gennemført. 

Køkken: 

Nyt IT-koncept er implementeret.  

1. juli 2019 Familiehus: 

Arbejdet med eventuel etablering af et familiehus er gennemført. 

Forskning og uddannelse: 

Analyser og afprøvninger i forhold til integration af forskning og uddannelse i klinikken 

er gennemført. 

Exit lounge: 

Analyser og afprøvninger i forhold til exit lounges er gennemført. 

Intensivområdet: 

Analyser og afprøvninger inden for intensivområdet er gennemført. 

Operation: 

Analyser og afprøvninger inden for operationsområdet – herunder projekt ift. returnering 

af instrumenter til Sterilcentralen – er gennemført. 

Rehabilitering: 

Analyser og afprøvninger inden for rehabiliteringsområdet er gennemført.  

Logistik: 

Test af transportsystem for AGV og rørpost er gennemført. 

Senge: 

Analyser af faglige fællesskaber inkl. dimensionering af specialer er gennemført. Sidst-

nævnte gennemføres på baggrund af anvendelsen af specialsenge. 

1. oktober 2019 Køkken: 

Detailbeskrivelser for interne og eksterne ydelser på køkkenområdet foreligger.  

1. januar 2020 Rehabilitering: 

Analyser og afprøvninger i forhold til snitflader til kommunerne er gennemført. 

Forskning og uddannelse: 

Analyser og afprøvninger i forhold til den centrale forsknings / uddannelsesbygning er 

gennemført. 

 

Træning og implementering 
I takt med, at ibrugtagningen af byggeriet nærmer dig, vil der være behov for øget fokus på imple-

mentering af og træning i nye arbejdsgange, herunder uddannelse af / kompetenceudvikling hos per-

sonalet.  

Økonomi 
Region Nordjylland modtog i 2012 tilsagn om finansiering fra Kvalitetsfonden til etablering af NAU. I 

forbindelse med tilsagnet er der fastsat et effektiviseringskrav på 6 % af driftsbudgettet for de funktio-

ner, som samles i nybyggeriet. Dette svarer til ca. 172 mio. kr. i 2009 p/l eller ca. 186 mio. kr. i 2015 

p/l. Effektiviseringskravet skal realiseres inden for år 1 efter ibrugtagning af det nye hospital og kon-

kretiseres i løbet af de kommende fem år. Der skal rapporteres til Sundhedsministeriet vedr. arbejdet 

med konkretiseringen af effektiviseringsgevinsten hver 18. måned eller ved hvert faseskift i byggeriet.  

 

En andel af effektiviseringskravet vil først kunne indfries i forbindelse med selve udflytningen i 2020. 

Det gælder for eksempel de omkostningsreduktioner, som relaterer sig til opsigelse af eksterne leje-

mål, drift og vedligeholdelse af færre m2, ny logistik i form af rørpost mv. Den resterende del af effek-
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tiviseringskravet relaterer sig til optimeringer i driftsorganisationen på Aalborg UH, der gradvist skal 

udvikles i retning af de vilkår, som det nye byggeri fordrer.  

 

Arbejdet med effektiviseringskravet er forankret i økonomisporet i ”Klar til NAU” (jævnfør kapitel 7). 

Opgaven i økonomisporet relaterer sig dels til konkretisering af effektiviseringsgevinsten og dels det 

arbejde, der vil være forbundet med at sikre, at omstillingsarbejdet afspejles i de årlige budgetproces-

ser.    

IT 
IT-opgaven på Nyt Aalborg Universitetshospital varetages af programmet benævnt ”Digitalisering af 

NAU”. ”Digitalisering af NAU” er en selvstændig organisation, der er organiseret som et program. 

Programmet arbejder tæt sammen med byggeriprojektet og ”Klar til NAU”-programmet. ”Digitalisering 

af NAU” har sin egen dedikerede styregruppe med deltagere fra både byggeriet, klinikken, servicelo-

gistikken og IT. 

  

I samarbejde med klinikken, servicelogistikken og IT afdækker ”Digitalisering af NAU”, hvilken IT-

understøttelse eksisterende og nye driftskoncepter kræver på NAU. I dialog med delprojekterne under 

”Klar til NAU” samt IT-funktionen på Aalborg UH skabes overblik over digitaliseringsbehovet på NAU. 

Målet er fuld understøttelse af driften på NAU. Eksisterende målsætninger som eksempelvis Patien-

tens Team er i fokus for opgaven. 
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6 Ejerskab: indflydelse og kommunikation 

Indflydelse 
For at ibrugtagningen af NAU skal blive en succes er det vigtigt, at organisationen føler et ejerskab for 

både byggeriet og anvendelsen heraf. Det anses som alfa og omega for ”Klar til NAU”, at klinikerne er 

med til at forme nye arbejdsgange ud fra konkrete erfaringer fra driften og konkret kendskab til udvik-

lingstendenser inden for de respektive fagområder. Af den årsag er arbejdet med ”Klar til NAU” tilret-

telagt ud fra et overordnet princip om, at man ønsker at involvere de rette personer på det rette tids-

punkt i processen. Det er essentielt, at der sikres en repræsentativ deltagerkreds i forhold til den kon-

krete opgave, som skal løses – dog uden at trække alt for mange ressourcer ud fra driften. Tilrette-

læggelsen af arbejdet er en dynamisk proces, hvor deltagerkredsen tilpasses løbende.  

 

Aktuelt ligger den primære mulighed for at få indflydelse på arbejdet i ”Klar til NAU” i deltagelse i del-

projekter i forhold til konkrete fokusområder (jævnfør kapitel 7). Involveringen i delprojekternes arbej-

de vil gradvist blive øget i takt med, at processen skrider frem. Se nedenstående figur for en illustrati-

on af, hvordan deltagerkredsen øges i takt med fremdriften. 

 

Figur 6: Deltagere i delprojekternes forskellige faser  

 Tovholder 
 Sekretariatsbetjener

 Leder- og medarbejder-
repræsentanter fra relevante 
specialer og klinikker (på tværs 
af faggrupper)

 TR og / eller AMIR
 Patienter og pårørende
 Evt. eksterne aktører

 Alle ledere
 Alle medarbejdere

Driftskoncepter

Analyse og afprøvning af 

nye arbejdsgange

Træning og 

implementering

 Ledere og medarbejdere i 
relevante specialer / afsnit

 

 

 

”Klar til NAU” har nu nået et stadie, hvor involvering og deltagelse skal spredes fra involvering via 

udvalgte deltagere i arbejdsgrupper, til at alle ledere på hospitalet tager et aktivt lederskab for at ska-

be de nødvendige forandringer og få dem afprøvet i tæt samarbejde med patientrepræsentanter og 

medarbejdere. Efterhånden som driftskoncepterne er klar, skal konkretiseringen af den fremtidige 

arbejdstilrettelæggelse sættes i gang. 
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Delprojekterne har – i samarbejde med relevante specialeledelser – ansvaret for at planlægge og 

gennemføre de relevante afprøvninger og sikre det rette niveau af involvering blandt medarbejderne. 

Forudsætningen for at kunne gøre dette er, at den relevante viden om de fremtidige muligheder og 

krav til arbejdsgange på NAU er tydeligt kommunikeret til både ledere og medarbejdere. Dette kræver 

planer for, hvordan den relevante information stilles til rådighed for ledere og medarbejdere, så der 

sikres et afsæt for lokale handleplaner med inddragelse af de rette aktører. 

 

I første halvår 2017 udarbejder en arbejdsgruppe med repræsentation fra klinikken via Hospitals 

MED-udvalget, HR og programorganisationen et oplæg til, hvordan hospitalets ledelsesteams kan 

støttes i at gennemføre forandringsprocesserne med høj grad af patient- og medarbejderinddragelse. 

NAU Fellows 

NAU Fellows er et uddannelsesforløb i ledelse af forbedringsprojekter for afdelingslæger / læger un-

der hoveduddannelse på Aalborg UH.  Forløbet strækker sig over seks måneder. Formålet med NAU 

Fellows er at sikre inddragelse i den praktiske udvikling af organisationen til overgangen til det nye 

hospitalsbyggeri. 

 

Deltagerne skal: 

 Være forbedringsagenter 

NAU Fellows uddannes til at gennemføre et forbedringsprojekt, hvor udvalgte arbejdsgange æn-

dres og udvikles, så der opnås et optimalt samspil mellem arbejdsgange, mulighederne i de nye 

fysiske rammer og infrastrukturelle forhold samt tankegangen om Patientens Team og behand-

lingsansvarlig læge. 

 

 Være kulturbærere 

NAU Fellows skal fungere som ambassadører for Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). 

 

Gruppen af deltagere vil efter projektperioden fortsat være tilknyttet projektet omkring NAU som res-

sourcepersoner, der forventes at kunne gøre en positiv forskel i arbejdet med overgangen til NAU. 

Kommunikation 
Formålet med kommunikation om ”Klar til NAU” er at give modtagerne bedst muligt indblik i proces-

sen med omstillingen frem mod NAU med henblik på at bidrage til, at omstillingsprocessen bliver en 

succes og at der sikres ejerskab herfor. Det gøres dels via synlighed om processen og dels via syn-

lighed omkring, hvor modtagerne har indflydelse eller mulighed for inddragelse. Via god kommunika-

tion på rette tid og sted har Aalborg UH mulighed for at opnå bedre flow i omstillingen. Samtidig kan 

kommunikationen have betydning for den fremtidige tilfredshed blandt medarbejdere og borgere i 

processen frem mod ibrugtagning af NAU. 

 

Principperne for kommunikation om ”Klar til NAU” er: 

 Kommunikationen skal være enkel, målrettet og troværdig.  

 Kommunikationen skal være styret, så de enkelte målgrupper får relevant information på rette tid 

og sted. 

 

Med henblik på at udmønte principper og mål for kommunikationen, er der udarbejdet en kommunika-

tionsplan for ”Klar til NAU”, som opdateres løbende. De centrale elementer i kommunikationsplanen 

er skriftlig kommunikation via Personalenet samt mundtligt kommunikation via informations- og dia-

logmøder.  
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7 Organisering og dokumentation 

Organisering 
Gennemførslen af omstillingsprocessen frem mod NAU har en kompleksitet samt et omfang, der be-

virker, at en programorganisering er hensigtsmæssig. Organiseringen er dynamisk, hvorfor den æn-

dres løbende under hensyntagen til de indkomne erfaringer og eventuelle ændringer af vilkår.  

 

Figur 7: Aktuel organisationsoversigt for ”Klar til NAU” 

 

 

 

”Klar til NAU” er organiseret med udgangspunkt i en række delprojekter, som arbejder med konkrete 

fokusområder inden for kliniske, tekniske eller serviceorienterede emner. Derudover indeholder ”Klar 

til NAU” et spor med fokus på flytning og et spor med fokus på økonomi. Hvert delprojekt ledes af en 

tovholder, som er ansvarligt for at definere og gennemføre omstillingsprocesser inden for delprojek-

tets fokusområde samt for at sikre den løbende opfølgning, dokumentation og afrapportering.  

 

Det samlede program ledes af en styregruppe, som aktuelt består af Udvidet Hospitalsledelse, pro-

jektchefen og en repræsentant for serviceområderne. Styregruppen står for den overordnede ledelse 

af det samlede omstillingsprogram, mens programledelsen – som varetages af Plan – sikrer organise-

ringen af programmets faser og udøvelse af den overordnede styring af programmet. Derudover er 

der – med henblik på at sikre den tværgående koordinering på tværs af delprojekterne i ”Klar til NAU” 

– etableret koordinerende funktioner. ”Klar til NAU” indeholder slutteligt en koordinationsgruppe og 

kommunikationsgruppe, der sørger for samspillet og snitfladerne mellem byggeorganisationen og 

Aalborg UH.  



Side 19 af 20 

 

 

 

Metoder og værktøjer 

Dokumentation 

Programmets kompleksitet kræver, at der er systematik, genkendelighed og let adgang til relevante 

opdaterede dokumenter. Programledelsen udarbejder efter behov standardiserede kommissorier, 

tidsplaner og skabeloner på alle niveauer. Programledelsen er desuden ansvarlig for, at der oprettes 

relevante sager og arkiveres i eDoc på alle relevante områder, således at alle implicerede hurtigt og 

simpelt har adgang og kan finde relevant dokumentation for opgaveløsningen. Delprojekternes tov-

holdere og sekretariatsbetjenere er ansvarlige for, der sikres løbende dokumentation for delprojekter-

ne i eDoc. 

Statusafrapportering 

For at sikre koordineringen af delprojekterne er det nødvendigt, at der løbende er overblik over frem-

drift og udfordringer, der fordrer særlig opmærksomhed. Dette gøres via udarbejdelse af statusrap-

porter fra alle delprojekter tre gange årligt (1. februar, 1. juni, 1. oktober). Til afrapportering er udar-

bejdet en fælles grundskabelon, som er simpel, hurtig at udfylde, giver overblik og viser opmærksom-

hedspunkter. 

Risikostyring 

I alle programmets faser skal det vurderes:  

 Hvad kan gå galt?  

 Hvor stor er sandsynligheden for, at det går galt? 

 Hvor meget betyder det, hvis det går galt? 

 

Efterfølgende skal afbødende indsatser prioriteres af styregruppen for ”Klar til NAU”, således pro-

grammets ressourcer anvendes på betydningsfulde risici. Desuden skal der være sammenhæng med 

delelementer af byggeriets risikolog. 
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