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Ytre og indre arbeidsstasjon



Innsikt i dagens situasjon gir forståelse for fremtidens utfordringer



Senger

Vask av senger foregår maskinelt i sengesentral. Senger vaskes etter hver pasient eller etter behov. Avreing og oppreing av senger foregår i 
sengesentral. 
Lagring av rene og urene senger foregår i heisautomat. Reparasjon og vedlikehold foregår i sengeverksted, som ligger i forbindelse med 
sengesentralen. 



Forbruksvarer leveres til sykehusets varemottak av ulike leverandører. Forbruksvarer transporteres fra 
varemottak til vareheisautomat med AGV eller tog/el-trekker i tralle eller på pall.

Forbruksvarer lagres i vareheisautomat. Tas ut etter behov eller plasseres i rent lager på sengeposten.

Varelagerheis



Ringen



Stort akuttmottak

• Triage

• Traumerom

• Selvhenvendere

6-12 timers avklaringssenger

Ambulansehall med plass til 6 ambulanser

Akuttmottak 



- Intermediærpasienten er på nivået mellom vanlig 
sengepost og intensivavdeling 

- Pasienter i spesialisthelsetjenesten blir sykere og har 
behov for høyere kompetanse

- Kan slå sammen to sengerom og observere 3 pasienter 
samtidig

Intermediær
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- Alle somatiske senger flyttes til Ullandhaug i BT1  

- Prøver å få med flest mulig poliklinikker, men noe blir i

igjen på Våland   

- All psykiatri blir igjen på Våland fram til BT2, bortsett 
fra noen ganske få akuttplasser

Delt løsning



- Statens fagorgan for kunst i offentlige rom

- Har som formål å sikre at flest mulig skal kunne 
oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige ute- og inne 
rom.

- SUS2023 inngikk avtale med KORO om at de skal 
gjennomføre kunstprosjektet.

KORO – kunst i offentlige rom



- Nærhet til Sørmarka og Hafrsfjord. 

- Vi ønsker å utnytte det potensialet som finnes.

Det er en glede for meg å gi ordet til Franziska Meizel –
vår landskapsarkitekt som vil si noe om hva vi gjør for å 
utnytte de muligheter vi har og vise noen av forslagene 
som til nå foreligger

Flotte omgivelser 


