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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Terje Daniel Bakkelund; Oddny Hovtun Bjorland; Tor Albert Ersdal; Elisabeth Farbu; 
Hans Tore Frydnes; Henning Garsjø; Erna Harboe; Lena Ailin Heimvik; Ketil Helgevold; 
Bent Horpestad; Anne Ree Jensen; Maiken Hetlelid Jonassen; Elisabeth Haga Jacobsen 
Kari Gro Johanson; Kari Jøssang; Geir Lende; Lars Conrad Moe; Gunn Elin Rossland; 
Helle Kristine Schøyen; Svein Skeie; Eldar Søreide; Marius Bergeslien Malmo; Helga Tau 
Strand Vestbø; Ole Jørgen Kirkeluten; Erik Hansen; Geir Granerud; Aud Apeland 
Mydland; Anita Sandmo Lyngøy; Erik Andreas Torkildsen; Marit H. Christiansen 
 
 
Forfall:  
Mathias Nikolai Petersen Hella 
 
Kopimottakere:  
Caroline Karlsen Aspelund; Ingrid Aukland; Maria Endresen; Margareth Gilje Heggland; 
Linda Halle Nordahl; Ove Nordstokke; Ingrid Ringen; Inger Karin Skjæveland; Ingveig 
Tveranger; Carina Sandsmark Øvestad; John Mullen; Frida Ripland Moberg; Marte Lode; 
Hege Ertzeid; Mika Olav Kinnari; Siri Haugland; Casthory Jeevaharan; Amalie Victoria 
Bertheussen; Anita Espedal; Arne Torolf Ragård, Sissel Skarsgaard 
 
Møteleder: Helle Kristine Schøyen 
Møtedato:  25.11.21 
Klokkeslett: 08.00-10.00 
Møtenr: 13/21 
Møtested: Direktørens møterom/Teams 
Arkivref: 2021/1060 -  109477/2021  

  

 

Møtereferat 25.11.21 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
 Godkjenning av agenda og referat fra 28.okt+12.nov Helle Schøyen 
46/21 Orientering om behov knyttet til oversikt over ledige 

arbeidsplasser og poliklinikkrom 
 
Saksfremlegg s. 5 

Føringer for videre arbeid:    
Organisasjonsutviklings prosjektet vil jobbe videre med 
behovsfremstillingen inn i de kliniske miljøene. Det vil bli tatt i 
bruk ulike løsninger for å teste å simulere med tanke på læring. 
Prosjektstyret vil få løpende orientering om prosjektet slik at en 
vil bli i stand til å ta gode beslutninger ut ifra behov, samtidig 
som vi sikrer at vi bli i stand til å ta Nye SUS i bruk i henhold til 
føringer fra forprosjektrapporten. 

Kari Jøssang  
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Det gjennomføres møte mellom sentrale beslutningstakere i 
Helse Vest IKT og OU for å belyse behovet fra Nye SUS ift ledige 
arbeidsplasser og poliklinikkrom sett opp mot programmer som 
er under utvikling og implementering i regi av Helse Vest for å 
sikre at det ikke unødvendig utvikles doble løsninger, hvis dette 
kunne vært løst på en annen måte.  
 

Orienteringssak 

Prosjektstyret tar saken til orientering 

47/21 Status navneprosjektet 
 
Saksfremlegg s. 26 
 
Føringer for videre arbeid:    
Arbeidet med navngiving har pågått over lengre tid, prioriteres 
høyt for å nå tidsfrister som er satt av hensyn til andre typer 
aktiviteter som eksempelvis anskaffelser. Inger Skjæveland påtar 
seg prosjektlederansvaret for dette arbeidet.  
 
Orienteringssak 
Prosjektstyret tar saken til orientering 

Inger Skjæveland 

48/21 Stuefordeling – milepælsplan for arbeid i kjerneteam 
 
Saksfremlegg s. 32 
 
Beslutning: 
Prosjektstyret tar orienteringen til etterretning og godkjenner 
plan for arbeid i kjerneteam. Legges endelig frem for 
prosjektstyret 16. juni 2022.  Prosjektstyret bemerker at det 
hadde vært nyttig å få tilsendt oversikt over milepælsplan med 
beslutningspunkter sammen med saksfremlegget i forkant av 
prosjektstyret. 

Marit H. 
Christiansen 

49/21 Intermediær fase 3, skisser til direktiv for ny organisering 
 
Saksfremlegg s. 42 
 
Forslag til løsning/konklusjon:  
Felles intermediær skisseres som en komplisert enhet med 
tredelt kompetansebehov både på sykepleie og legesiden: 
 

 Gyn/kirurgiske problemstillinger  
 Rene kardiologiske problemstillinger  
 Øvrige indremedisinske problemstillinger  

 
Det er et ønske om å holde arbeidsgruppene små for å sikre en 
effektiv arbeidsform og snarere bruke øvrige arenaer som 
eks.vis LG, HTV/HVO og prosjektstyret som referansegrupper 
underveis i arbeidet. Prosjektet tar kontakt med HTV/HVO og 
øvrige interessenter for å avklare representasjon. 
  

Maria 
Endresen/Kari 
Jøssang 
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Beslutning: 
Prosjektstyret gir tilslutning til prosjektets videre arbeid. 
Oppstart januar 2022 

50/21 Psykiatri-somatikk-rus utsettelse oppstartstidspunkt 
 
Saksfremlegg s. 49 
 
Forslag til løsning/konklusjon: 

 Pilot tverrfaglig samarbeid Psykiatri-Somatikk-Rus 
utsettes til 07.03.2022 

 Buffersengene ved TUN 6 inngår som en del av plan for 
høy aktivitet, åpnes ikke på permanent basis. 
(trekkspilløsning) 

 
Beslutning: 
Prosjektstyret godkjenner oppstart 07.03.2022 og at 
buffersengene ved TUN 6 ikke åpnes på permanent basis. 

Maria Endresen 

51/21 Utredning av kriterier og rekkefølge i byggetrinn 2 
 
Saksfremlegg s. 50 
Prosjektdirektiv s. 51 
 
Føringer for videre arbeid:    
Legges fram for prosjektstyret før saken legges fram til styret 
 
Enighet om å etablere to små grupper med en tillitsvalgt i hver 
gruppe. Driftsservice deltar i arbeidet. 
 
Orienteringssak: 
Prosjektstyret tar prosjektdirektivet til orientering. 

Helle Schøyen 

52/21 Ergonomisk belysning 
 
Saksfremlegg s. 56 
 
Det kirurgiske miljøet peker på konsekvenser (AML og HMS) ved 
å ikke innføre ergonomisk belysning. Miljøet slutter seg til 
allikevel til beslutningen sett i lys av utviklingen på området som 
kan tilsi at det kan gjøres endringer etter innflytting til en lavere 
kost. 
 
Tillitsvalgte og vernetjenesten uttrykker bekymring for 
beslutning om ikke å investere i løsninger som har betydning for 
arbeidsforholdene til medarbeidere og ber om at dette 
referatføres. 
 
Orienteringssak: 
Prosjektstyret tar anbefalt beslutning til etterretning med 
kommentarer og forbehold som fremkom i møtet. 

Ove Nordstokke 

53/21 Blyskjerming 
 

Ove Nordstokke 
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Saksfremlegg s. 58 
 
Anbefaling. 
Når saken var oppe til første gangs behandling skyldtes det en 
antagelse om at et nytt konkret utstyr krevde en forsterket 
blyskjerming enn det som lå inne i opsjonen. Ny utredning har vist 
at det ikke medfører riktighet. Det anbefales derfor at en ikke 
beslutter økning av blyskjermingen fra 1mm til 2 mm i nevnte 8 
operasjonsstuer i Nye SUS. En eventuell økning i blyskjermingen må 
tas i forbindelse med anskaffelse av nytt utstyr som medfører en 
lovpålagt endring i stråleskjerming. 
 
For sykehusets hvite områder vil relevant blyskjerming inngå når 
fremtidige anskaffelser gjøres. 
 
Kirurgisk miljø tilslutter seg anbefalingen. 
 
Orienteringssak: 
Prosjektsyret tar anbefalingen til endringsrådet til etterretning. 

 
Kjersti Hauge Gjerde 
referent 


