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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, 
Mathias Nikolai Petersen Hella, Bent Horpestad, Anne Ree Jensen, Maiken Hetlelid 
Jonassen, Kari Gro Johanson, Kari Jøssang, Geir Lende, Anita Sandmo Lyngøy, Lars 
Conrad Moe, Gunn Elin Rossland, Helle Kristine Schøyen, Svein Skeie, Eldar Søreide, 
Marius Bergeslien Malmo, Aud Apeland Mydland, Helga Tau Strand Vestbø, Ole Jørgen 
Kirkeluten, Erik Hansen, Geir Granerud 
 
 
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
Caroline Karlsen Aspelund, Ingrid Aukland, Amalie Victoria Bertheussen, Beate Ekornes, 
Maria Endresen, Hege Ertzeid, Anita Espedal, Kjersti Hauge Gjerde, Margareth Gilje 
Heggland, Siri Haugland, Cato Heimvik, Elisabeth Haga Jacobsen, Casthory Jeevaharan, 
Mika Olav Kinnari, Marte Lode, Frida Ripland Moberg, Linda Halle Nordahl, Ove 
Nordstokke, Arne Torolf Ragård, Ingrid Ringen, Sissel Skarsgaard, Inger Karin 
Skjæveland, Ingveig Tveranger, Carina Sandsmark Øvestad, Anne Sofie Gjerde 
 
 
Møteleder: Helle Kristine Schøyen 
Møtedato:  28.10.21 
Klokkeslett: 08.00-10.00 
Møtenr: 10/21 
Møtested: Direktørens møterom/ Teams 
Arkivref: 2021/1060 -  100533/2021  

  

 

Møtereferat 28.10.21 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
 Godkjenning av agenda og referat fra 07.10.21 Helle 
42/21 Organisering, ledelse og bemanning – revidert mandat med 

grensesnitt 
 
Prosjektet ønsker å finne gode løsninger på dette og trygge de 
ansatte på at de skal ha en leder og visse ting skal fungere som 
før, samtidig må vi være forberedt på å måtte samarbeide på 
tvers av fag for å få en god flyt i nye arealer. Prosjektet har som 
mål å få til best mulig løsninger på dette 
 
Prosjektet vil se på erfaringer og bemanningsnormer fra andre 
sykehus med ensengsrom, og er åpne for at det i denne 
prosessen kan dukke opp nye grensesnitt og nye roller som må 
implementeres som en del av prosjektet. 

 Margareth/Siri
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Det kom en del innspill på denne saken da den var oppe i forrige 
prosjektstyre, det har også kommet innspill på mail i ettertid. Det 
gjelder først og fremst dette med sambruk av arealer og personal 
på tvers av fag. Innspillene er innarbeidet i revidert 
prosjektdirektiv som legges frem til beslutning i dag

Prosjektet er også forberedt på å måtte revidere direktivet 
underveis i prosessen, med mål om å sikre et godt 
beslutningsgrunnlag.

For mer utfyllende info se vedlegg s. 6-20

Kommentar Anne: Dere snakker om grensesnitt i
sengeområdene, her vil jeg presisere at dette også må gjelde 
andre områder med lik bemanning. inkl. spesialavdelinger selv 
om de ikke har sengetun, for her er det kompetanse som vi kan 
benytte og det er viktig å være fleksible i tenkningen og bruk av 
kompetanse i eget sykehus.

Kommentar Margareth: Dersom vi skulle kjørt prosjektet i full 
skala ville det vært enormt krevende å koordinere og få
fremdrift i, så vi starter i det fysiske arealet som vi vet blir nyest 
ift. til den nye konstellasjonen med fag, ledelse for å ha en viss 
kontroll og fremdrift. Vi forventer at det vil være grensesnitt som 
avdekkes underveis og det vil komme frem hvilken kompetanse 
og kompetanseløft som trengs på de forskjellige sengeområdene 
for at de skal fungere godt. Prosjektdirektivet som legges frem
for beslutning gir en start, og som beskrevet i direktivet vil første 
fase handle om kunnskapsinnhenting.

Kommentar Marius: Det er mye usikkerhet ang. bemanning i 
mellomfasen hos de fagene som skal deles og det gjenstår en del 
beslutninger som må tas før en kan planlegge bemanning og
drift. Tverrfaglig drift på tvers av fagfelt kan være en trussel for 
et allerede godt etablert arbeidsmiljø.

Kommentar Gunn Elin: Tillitsvalgte og vernetjenesten synes
det er krevende å stille seg bak prosjektdirektivet slik det
fremstår. Dette blant annet på bakgrunn av det som
fremkommer under punktet grensesnitt og forutsetninger, en 
beskriver her at viktige spesialavdelinger ikke blir omfattet i 
direktivet, samt kontor –og legetjenester. Selv om grensesnittet 
opp mot disse skal avklares mener vi at dette må sees som en 
helhet.
Det er vanskelig å se nytteeffekten slik den er beskrevet i 
prosjektdirektivet ut fra dagens driftssituasjon og det vi nå vet 
om drift i mellomfasen. Det er utfordrende å gå inn i arbeidet når 
det ikke er tatt høyde for det som vi anser som realistisk 
bemanning i forhold til pasientsikkerhet og kvaliteten når en
skal jobbe på tvers.
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Kommentar Mathias: Vi (DNLF) støtter innspillene fra øvrige 
tillitsvalgte. Sykehuset er en helhet og det er viktig å forstå 
hvordan legegruppen, kontorgruppen, akuttmottak, intensiv og 
flere spesialavdelinger som betegnes som grensesnitt påvirker 
bemanningen og arbeidet på sengeposter. SUS er regnet som et 
produksjonssykehus som får mye ut av sine personalressurser, 
men fra et legeperspektiv er det bekymringsfullt at nytteeffekter 
og gevinstfaktorer i gjentatte prosjekter skal være lav eller ingen 
vekst i personalkostnader og økt behandlingskapasitet. Når vi 
vet at vi skal inn i en omstillingsfase med drift i nye lokaler og på 
to lokalisasjoner blir det sentralt å kartlegge hvor mye 
helsepersonell vi trenger for å drifte i henhold til de faglige 
standarder som er forventet av oss, med pasienten og 
pasientsikkerhet i fokus. Vi skal drive sykehus forsvarlig på to 
lokalisasjoner og da må vi bemanne etter det behovet som 
fremkommer ved kartlegging av de oppgavene som vi skal 
utføre. 
 
Kommentar Helle: Det er flere grenseflater som er nevnt i 
prosjektdirektivet, som skal ta høyde for at det kan dukke opp 
ting underveis, som vi ikke har tenkt på, på dette tidspunktet i 
prosessen. 
 
Kommentar Ole Jørgen Kirkeluten: Helse Vest IKT er opptatt 
av å sikre at vi involveres tidlig for å bidra til at de ulike 
prosjektgruppene har tilstrekkelig forståelse av mulighetsbildet 
og IKT støtte i områdene som det arbeides med. 
Tilbakemeldingene jeg har fått fra mine er at det er stor vilje til 
samarbeid og vi merker bedring på dette området. Vi ønsker å 
komme i tidlig posisjon i arbeidet med prosjektet organisasjon, 
ledelse og bemanning, allerede i kartleggingsfasen. Dette ønsker 
vi blir tydeliggjort i direktivet. 
  
Beslutning:  
Prosjektdirektivet godkjennes med innspill fra dagens møte. 

43/21 Poliklinikk mandat for fase 2 – Ullandhaug 
Hensikten med fase 2 poliklinikk prosjektet er å plassere inn den 
aktiviteten som ikke er plassert inn, som vi vet må foregå i 
poliklinikk arealene. Da arealer på Ullandhaug ble tildelt i fase 1 
ble det klart hva beregningsmodellen ikke inkluderer. Arbeidet 
blir nå å detaljere ut pasientflyt, arbeidsflyt og logistikkflyt, i 
bygg D 1. etg. BUK og bygg A 1. og 2. etg.  
 
Tverrfaglig smerteklinikk vil trenge et areal ut over 4 rom, 
dermed er det på dette tidspunkt mest aktuelt å plassere denne i 
Mellomfasen Våland. 
Integrert ressursplan er viktig forutsetning for å lykkes i 
poliklinikken. Prosjektet ligger nå under Alle Møter. Det er 
etabler et samarbeid mellom prosjektet og Alle Møter. 

Kari 
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Linda 

Eventuelt På vegne av tillitsvalgte bes det om at sakspapirer sendes ut 5 
virkedager før møtet, og at referat også oversendes styret 
tilsvarende referatene fra FAMU og brukerrådet. 
 
AD: Sakspapirer blir fra nå av sendt ut torsdag uken før, det som 
evt. ikke er klart vil blir ettersendt. 
 
Godkjenning av saker i møtene går veldig raskt, og uten 
stemming.  
Det oppleves som en taus gruppe og det er vanskelig å vite hva 
gruppen egentlig mener om sakene.  
 
AD: Det er ikke aktuelt å ha en ordning der vi stemmer over 
saker. (Styret fatter flertallsvedtak, Adm.direktør beslutter med 
LG eller prosjektstyre som beslutningsstøtte). I tillegg rimelig å 
sette noen av disse kommentarene i sammenheng med at vi de 
siste 1,5 år har gjennomført møtene på Teams i stedet for fysisk. 
Vi tar også sikte på å legge frem sakene i flere omganger før 
beslutning for å sikre at alle er så godt orientert som mulig før 
saken kommer til beslutning, i tillegg til at plan for hvilke saker 

Aud 

Saksfremlegg og presentasjon s. 21-26

Beslutning:
Prosjektet besluttes å kan starte opp.
Erfaring fra BT1 – forslag til tiltak

Før oppstart av brukergrupper for BT2, gjorde prosjektleder i 
KPHV i samarbeid med Linda Nordahl i OU en evaluering av 
brukermøtene fra byggetrinn 1 for å forberede deltakere fra 
KPHV på prosessen. Dette er oppsummert i en rapport som er 
presentert i LG og for HTV/HVO. Rapporten peker på en del 
forbedringspunkter som Linda Nordahl nå har oppsummert i 
ulike områder med aksjonspunkter som presenteres i møtet

Aksjonspunkter s. 30-31

Kommentar Helle: Sluttfasen kan være et forvirrende begrep og 
ikke alltid like lett å få tak i hvilken sluttfase det er snakk om. 
Byggprosjektet etablerer en plan for ferdigstilling og drift eller 
mottakerorganisasjonen må etablere en tilsvarende plan for 
sluttfasen. Vi vil komme tilbake med informasjon når planene er 
etablert.

Kommentar Anne: Vi må helt klart se på hva som skal 
prioriteres fremfor noe annet, vi har utfordringer med å frigjøre 
personal til videre arbeid. Vi er inne i en tøff fase akkurat nå med 
stort belegg.

Prosjektstyret tar orienteringen til etteretning
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Kjersti Hauge Gjerde 
referent 
 

som kommer i løpet av neste halvår har vært presentert med 
ulike mellomrom. 
 
Status på intermediær:  Vi skal i gang med å beskrive 3 fase av 
intermediær og intensjonen er å legge frem utkast til 
prosjektdirektiv i neste prosjektstyre. 
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