
Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling 



Ny kunnskap, ny teknologi, nye muligheter 

Denne strategien skal samle OUS om våre fire viktigste mål i perioden 2019-2022. Strategien skal gjøre OUS i 
stand til å løse dagens oppgaver samtidig som vi legger grunnlaget for vår langsiktige utvikling. 
 
Befolkningens behov for trygg og god behandling ligger til grunn for sykehusets strategi. OUS skal behandle 
pasienter, utdanne helsepersonell, forske og lære opp pasienter og pårørende. 
  
Det er våre medarbeidere, deres samlede kompetanse og vårt samarbeid med fastleger, primærhelsetjenesten, 
pasientene og pårørende som gjør at pasientene får den behandling de trenger, når de trenger det, uavhengig 
av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.   
 
OUS forsker og tester ut nye behandlingsmetoder med mål om å utvikle behandlingene til våre pasienter. Vår 
samlede kunnskap bidrar til å utvikle helsetilbudet. Vi skal sammen med pasienten kontinuerlig forbedre 
sikkerheten og kvaliteten på tjenestene. 
 
I de kommende årene må vi samarbeide godt og organisere oss slik at vi får utnyttet mulighetene nye bygg og 
ny teknologi gir for nye behandlingsformer. En økonomisk bærekraftig drift er en forutsetning for å kunne 
realisere pasientens helsetjeneste i fremtiden . 
 
Signert Bjørn Erikstein 
 
 
 



Vi samarbeider aktivt med 
pasientene våre  

• Vi skal sørge for sammenhengende og godt 
koordinerte behandlingsforløp med utgangspunkt i 
pasientens samlede behov 

• Vi skal ta utgangspunkt i samfunnets mangfold og 
sikre likeverd i et storby-, regions- og 
landsdekkende perspektiv  

• Vi skal ta gode valg sammen med den informerte og 
myndiggjorte pasient 

• Vi skal gi behandling som sikrer pasientens 
funksjonsnivå, og evne til å mestre eget liv 

• Vi skal være det lærende sykehuset som aktivt 
bruker pasientenes erfaringer i vårt kontinuerlige 
forbedringsarbeid 

• Vi skal videreutvikle og anvende mulighetene innen 
persontilpasset medisinsk behandling 

• Vi skal bruke digitale løsninger og ny teknologi for å 
skape gode behandlingsforløp og sikre at våre 
pasienter har medvirkning og innsyn i sin 
behandling 

 

Vi tar utgangspunkt i pasientenes 
perspektiv 

• Valg og prioriteringer som blir gjort i Oslo universitetssykehus skal 
ta utgangspunkt i pasientenes behov. 

• Oslo universitetssykehus skal bidra til at Oslo sykehusområde sikres 
et lokalsykehustilbud av høy kvalitet. 

• Tilbudet til de pasientgruppene som har størst behov for vår 
spesialkompetanse skal prioriteres. 

• Vi skal være et ledende sykehus innen traumatologi og 
akuttbehandling. 

• Pasientene skal få behandling og omsorg av høy kvalitet enten 
sykdommen er fysisk, psykisk eller relatert til rus og avhengighet. 
Dette gjelder også pasienter med sammensatte behov og flere 
diagnoser.  

• Vi vil ha et spesielt fokus på å sikre syke barn et godt tilbud. 

• Pasientene og deres pårørende skal oppleve å bli tatt på alvor. Alle 
pasienter skal få tilpasset informasjon og opplæring samt ha reell 
mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egen behandling. 

• Pasientene skal oppleve at vi samarbeider tett med andre i 
helsetjenesten for å gi forutsigbar og godt koordinert utredning og 
behandling med korte ventetider og færrest mulig brudd i 
pasientforløpene.* 

• Standardiserte og godt koordinerte pasientforløp skal ligge til grunn 
for organiseringen innenfor sykehuset. Så langt det er mulig skal et 
tverrfaglig miljø som behandler én sykdom samles ved én 
lokalisasjon. En slik organisering legger forholdene til rette for 
oppbygging av robuste fag- og forskningsmiljøer og gir effektiv 
ressursutnyttelse. 

• Vi skal systematisk registrere og analysere informasjon om risiko, 
forbedringsbehov og uønskede hendelser for å forebygge at 
pasienter skades som følge av medisinsk undersøkelse og 
behandling. I arbeidet med å forbedre kvaliteten på 
behandlingstilbudet skal vi ta utgangspunkt i behandlingsresultater 
og andre kvalitetsmål som er relevante for 



Vi er en attraktiv arbeidsplass med et 
arbeidsmiljø preget av åpenhet, respekt 

og tillit 

• Vi skal ha et så godt arbeidsmiljø at det er merkbart 
for pasienter, kollegaer og samfunnet 

• Vi skal være en  arbeidsplass der ansatte opplever 
arbeidsglede og stolthet 

• Vi skal være en arbeidsplass der ansatte opplever 
mestring, og utfordres gjennom spennende 
oppgaver og fagutvikling 

• Vi skal ha ledere og ansatte som sammen tar ansvar 
for å skape og videreutvikle et godt arbeidsmiljø  

• Vi skal ha nulltoleranse for trakassering og være en 
arbeidsplass der det er trygt å si i fra 

• Vi skal bruke digitale løsninger og ny teknologi for å 
sikre at våre ansatte kan tilby så gode helsetjenester 
som mulig, og at våre forskere og studenter har de 
digitale verktøyene  som kreves 

 

 

Arbeidsmiljø preget av åpenhet og 
respekt 

• Oslo universitetssykehus skal være en arbeidsplass der det er 
godt å arbeide og som det er grunn til å være stolt av. 

• Oslo universitetssykehus skal ha fokus på ledelse. Vi behøver 
synlige og gode ledere som tar ansvar for arbeidsmiljøet og 
evner å formidle og skape oppslutning om målene for sykehuset. 

• Medarbeiderne skal ta ansvar for, delta i utviklingen av og ha 
innflytelse på arbeidsmiljøet. 

• Interne prosesser skal være åpne slik at grunnlaget for 
beslutningene er tilgjengelige 

• Forholdene skal legges til rette slik at medarbeiderne får brukt 
og videreutviklet sin kompetanse. 

• Oslo universitetssykehus skal tenke forebygging og legge 
forholdene til rette for helsefremmende arbeidsplasser for 
medarbeiderne. 

• Bygninger og arbeidsverktøy skal vedlikeholdes, utvikles og 
fornyes for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. 



Vi er et lærende og skapende 
universitetssykehus 

• Vi skal styrke vår posisjon som et internasjonalt 
fremragende universitetssykehus og bidra til å 
skape et fremtidsrettet helsetilbud med høy 
kvalitet 

• Vi skal levere forskning, utdanning og 
innovasjon av høy internasjonal kvalitet innen 
hele bredden av sykehusets fagområder 

• Vi skal legge til rette for at pasientene deltar i 
forskningsprosjekter 

• Vi skal forbedre oss kontinuerlig basert på 
tilbakemeldinger fra pasientene, ansatte,  andre 
aktører i helsetjenesten og samfunnet for øvrig 

• Vi skal skape innovasjoner som gir bedre 
pasientbehandling, som kan nyttiggjøres av 
andre helseforetak, primærhelsetjenesten og 
spres gjennom kommersialisering 

• Vi skal, på en sikker og trygg måte, gjøre 
helsedata tilgjengelig, og være en proaktiv og 
innovativ samarbeidspartner for norske og 
internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer 

• Vi skal bruke helsedata og biologisk materiale til 
økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandling, 
forskning og undervisning 

Et fremragende universitetssykehus, 
en lærende og skapende 

organisasjon 

• Vi skal videreutvikle vår egenart som Norges ledende 
universitetssykehus med et spesielt nasjonalt ansvar for å tilby 
spesialisert diagnostikk og behandling av høy kvalitet. Vi skal 
hele tiden arbeide for å forbedre pasienttilbudet gjennom å 
utvikle, fange opp, ta i bruk, dele og evaluere nytten av ny 
kunnskap, og delta i faglige nettverk regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. For enkelte små eller spesielle pasientgrupper 
kan det være aktuelt å etablere behandlingstilbud i samarbeid 
med andre sykehus i og utenfor Norden. 

• Oslo universitetssykehus skal, i tett samhandling med 
Universitetet i Oslo, utvikle seg videre som et ledende 
akademisk senter innen forskning, utdanning og innovasjon. Vi 
skal levere forskning, utdanning og innovasjon av høy kvalitet 
innen hele bredden av sykehusets fagområder, samtidig som vi 
satser strategisk innen utvalgte områder. 

• Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon er 
gjensidig kvalitetshevende og skal være tett integrert i 
forskningsnære klinikker. Vi skal kvalitetssikre 
behandlingstilbudet gjennom systematisk registrering av 
behandlingsresultater i medisinske kvalitetsregistre. Pasientene 
skal få tilbud om å delta i forskningsprosjekter. 

• Vi skal sammen med Universitetet og Oslo kommune arbeide for 
å styrke og synliggjøre Oslo som nasjonalt sentrum for 
livsvitenskap.* 

• Utdanningens betydning i sykehuset skal synliggjøres og utgjøre 
en tydelig del av sykehusets profil. 

• Innovasjon skal prege arbeidsdagen. Hos oss skal det nytte å 
tenke nytt. 



Vi er en pålitelig samarbeidspartner 
lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt 

• Vi skal samarbeide tett med fastlegene, 
kommunehelsetjenesten og de andre 
helseforetakene for å gjøre pasientens samlede 
helsetjeneste bedre 

• Vi skal samarbeide med universiteter og 
høgskoler for å sikre framtidig 
forskningssamarbeid og kompetansebehov  

• Vi skal dele vår kunnskap med pasienter, 
pårørende og andre aktører for å videreutvikle 
og forbedre helsetjenesten 

• Vi skal delta i den medisinske og helsefaglige 
samfunnsdebatten       

• Vi skal samarbeide med næringslivet for å 
utvikle helsetjenesten  

• Vi skal bidra med vår kompetanse og kunnskap 
til videreutvikling av helsetjenestene globalt 

 

En god samarbeidspartner og 
engasjert samfunnsaktør 

• Vi skal bidra til en best mulig utnyttelse av helsevesenets 
samlede kompetanse og ressurser ved å samarbeide med andre 
deler av spesialist- og primærhelsetjenesten om en 
hensiktsmessig fordeling av oppgaver. Det skal legges vekt på å 
sikre en god funksjonsfordeling innenfor Oslo sykehusområde. 

• Vi skal bidra til å realisere Samhandlingsreformen gjennom et 
likeverdig samarbeid med Oslo kommune og andre kommuner. 

• Vi skal utvikle nye drifts- og samarbeidsformer, ikke minst ved 
en tettere relasjon til fastlegene og til andre sykehus. Ved 
omfordeling av oppgaver skal det legges vekt på gjensidig støtte 
og kompetanseoverføring. 

• Vi skal legge etiske og kost-nytte vurderinger til grunn før 
innføring av ny teknologi og behandling. 

• Vi skal være aktive deltakere i samfunnsdebatt om helse, fag og 
forskning og bidra til regional og nasjonal utvikling av 
helsetjenesten. 

• I samarbeid med universitet og høgskoler skal vi bidra til at det 
utdannes helsearbeidere basert på samfunnets fremtidige 
behov. 

• Vi skal ha et folkehelseperspektiv og bidra til forebygging og 
helsefremmende tiltak, samt til oppbygging av kunnskap om og 
bedre behandling av de store sykdomsgruppene. 

• Vi skal ha fokus på global helse og dele vår kunnskap og 
kompetanse med utviklingsland. 

• Sykehuset skal drives og utvikles med bærekraftige og 
klimavennlige løsninger. 



Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling 

Våre fire hovedmål 

 

• Vi samarbeider aktivt med pasientene 
våre  

• Vi er en attraktiv arbeidsplass med et 
arbeidsmiljø preget av åpenhet, respekt 
og tillit 

• Vi er et lærende og skapende 
universitetssykehus 

• Vi er en pålitelig samarbeidspartner lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

 

Bruk av strategien 

 

Ledere i OUS skal bruke strategien sammen 
med OUS utviklingsplan, regionale og 
nasjonale føringer for å utarbeide konkrete 
handlingsplaner. Leder skal rapportere på 
strategiens fire satsingsområder. 

 

Om strategiarbeidet 

 

Strategien ble vedtatt i styret ved OUS februar 
2019. Tillitsvalgte, verneombud, medarbeidere 
og ledere reviderte strategien høsten 2018. 
Etter en intern høringsrunde ble strategien 
vedtatt i ledermøtet xxx. 

 

 


