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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Helle Schøyen, Elisabeth Farbu, Terje Daniel Bakkelund, Oddny Hovtun Bjorland, Tor Albert 
Ersdal, Berit Haaland, Helga Strand Vestbø, Egil Trømborg, Erna Harboe,  
Lena Ailin Heimvik, Ketil Helgevold, Geir Lende, Maiken Hetlelid Jonassen, Lars Conrad Moe, 
Elisabeth Haga Jacobsen, Kari Gro Johanson, Kari Jøssang, Linda Halle Nordahl,  
Marius Bergeslien Malmo, Aud Apeland Mydland, Gunn Elin Rossland, Mathias Nikolai 
Petersen Hella, Svein Skeie 
 
Forfall:  
Erik Hansen, Ole Jørgen Kirkeluten,  
 
 
Møteleder: Helle Schøyen 
Møtedato:  24.11.2022 
Klokkeslett: 08.00-10.00 
Møtenr: 11/22 
Møtested: Direktørens møterom/Teams 
Arkivref: 2022/1005 -  107003/2022  

  

 

Møtereferat prosjektstyret 24.11.2022 
 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
   
53/22 Godkjenning av innkallelse og referat fra møte 

27.10.2022  
 
Sak 49/22 Organisering og drift Våland: Berit Haaland 
kommenterte begrepet faglig ledelse for nivå 4 ledere, og ba 
om en nærmere redegjørelse. Dette kommenteres videre i 
sak 56/22 i dagens møte. 
 
Vedtak: Innkalling og referat fra møte 27.10.2022 
godkjennes med nevnte merknad. 

 

   
54/22 
 

SteriOp – ny organisering  
 
Egil Trømborg orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
 
Det lokale SteriOp prosjektet og prosjektet Sterilforsyning 
Nye SUS som støttes av OU har mange overlappende 
områder. For å sikre en bredere forankring og god framdrift 
foreslås det å slå sammen disse to prosjektene til et prosjekt. 
Det nye prosjektet får navnet Sterilforsyningskjeden Nye 

E.Trømborg/
G.Lende 
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SUS. Det er skrevet en rollebeskrivelse for 
delprosjektlederne for å sikre grensesnitt og 
ansvarsområder.  
 
Vedtak: 
Prosjektstyret tar saken til orientering og slutter seg til 
foreslått organisering. 
Prosjektet Sterilforsyningskjeden Nye SUS etableres, og 
prosjektleder tas inn. 
 
Prosjektstyret ber om å få saken tilbake i januar for å sikre at 
man jobber godt opp mot det regionale prosjektet og holder 
fremdriften, samt at det beskrives en milepælsplan. 

   
55/22 
 

Løypemelding Organisering, ledelse og bemanning  
 
Siri Haugland orienterte om status for prosjektet. Ref. 
saksfremlegg. 
 
Det har vært en del diskusjon rundt dette med leders ansvar 
og oppgaver på post. Det jobbes for at leder skal ha tid til 
leders oppgaver.  
Man har valgt å ha benevnelsen klinisk fagsykepleier i stedet 
for ass. avdelingssykepleier for å presisere at disse skal 
jobbe med fag, dette blir spesielt viktig for Nye SUS. 
 
Det er utarbeidet en bemanningskalkulator for 
sengeområdene som fungerer godt som simuleringsverktøy. 
Veien videre vil være å simulere antall senger som er åpne i 
helg, påvirkning av stillingsstørrelser, påvirkning på totalt 
antall årsverk og antall hoder, samt teste ut konsekvenser av 
at noen jobber mer enn 16 helger. 
 
Prosjektstyret hadde følgende kommentarer: 
Semantikk vil være viktig for å forstå de ulike rollers ansvar. 
Organisering og ledelse i sengeområdet blir viktig å re-
vitalisere ved innflytting for å sikre god drift i sengeområdet. 
 
Nivå 2 ledere bes om å ta saken opp i sine ledermøter for å 
sikre at organisering, ledelse og bemanning samt de ulike 
rollers ansvar er forstått, og for å få tilbakemelding dersom 
det er noen motforestillinger. 
 
Det vil være en viktig beslutning å lande endelig fordeling av 
senger inkludert reduksjon av senger i helg. 
 
Vedtak: 
Prosjektstyret tar presentasjonen til orientering og støtter 
opp under videre arbeid.  

S.Haugland 
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56/22 
 

Organisering og drift Våland  
Hege Skjæveland orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
 
Saken ble behandlet i prosjektstyret 27.10.2022. 
Prosjektstyret ga da sin tilslutning til forslag om 
organisering, og ba om en ytterligere beskrivelse av rollen 
ansvarshavende.  
[NLH1][SHK2] 
Fag som ikke har stedlig ledelse på Våland anbefales å ha en 
ansvarshavende som skal ha det daglige driftsansvaret. 
Begrepene for de ulike rollene samordnes med prosjektet 
Organisering, ledelse og bemanning i sengeområdene. 
 
Vedtak: 
Prosjektstyret vedtar etablering av samarbeidsmøte i tråd 
med vedlagt notat fra arbeidsgruppen. 
Prosjektstyret tar forslaget om organisering og ledelse til 
orientering, og ber om å få saken tilbake når man har avklart 
rollebeskrivelse i samråd med prosjektet Organisering, 
ledelse og bemanning på sengeområdene. 

H.Skjæveland 

   
57/22 
 

Evaluering av TOBA  
 
Casthory Jeevaharan orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
Evalueringsrapport ble gjennomgått. Det er viktig å merke 
seg at TOBA kun har vært driftet som planlagt konsept i 1,5 
måned selv om dette er en evaluering etter 8 måneders drift. 
Neste evaluering 07.03.2023 vil i større grad evaluere selve 
konseptet – om og hvordan konseptet skal videreføres i drift. 
 
Prosjektstyret hadde følgende kommentarer: 
Klinikksjef for Kvinne- og barneklinikken ønsker at en 
vurderer å se på aldersgruppen 16- 18 år som en mulig 
utvidelse av prosjektet. 
 
Tillitsvalgt Aud Mydland kommenterte at evalueringen er 
bra og at det i denne fremkommer det man hører fra ansatte. 
Mangel av hjelp fra politiet og stor bruk av vakt og sikring i 
utagerings hendelser er tatt med i evalueringen. Viktig at vi 
er oppmerksomme på den lave ressursen vakt og sikring har, 
ved alarm to steder samtidig er det ikke ressurser til å tåle 
dette. Altså en får ikke den hjelpen en tror en skal få. 
 
Prosjektets hovedmål har vært å redusere reinnleggelser, i 
tillegg til en del andre delmål. Evaluering mars 2023 blir 
viktig i forhold til å vurdere måloppnåelse.  
 
Vedtak: 
Prosjektstyret tar saken til orientering. 
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58/22 
 

MTU orientering om pågående arbeid  
 
Egil Trømborg orienterte i saken. Ref. saksfremlegg. 
 
Det er kritisk for ferdigstillelse av Nye SUS at nødvendig 
utstyr kommer på plass i tide, med riktig kvalitet og til 
akseptabel kostnad. For å tilrettelegge for best mulig 
samhandling og framdrift i tråd med behovet til Helse 
Stavanger har AD nedsatt en utstyrsgruppe med medlemmer 
fra SUS ledelse og Mottaksprogrammet som aktivt skal bidra 
til nødvendig koordinering, prioritering og eventuelt 
beslutninger. Gruppen har fått navnet UGH. 
Det er dialog rundt behovet for hvordan man koordinerer 
kontakten med Sykehusinnkjøp. 
 
Vedtak: 
Prosjektstyret tar saken til orientering, og slutter seg til 
foreslått organisering.  

E.Trømborg 

   
59/22 
 

Pasientforløp korttidskonseptet. Orientering etter sak i 
LG 
 
Saken var til beslutning i LG 15.11.2022, og omhandler 
pasientgrupper med tilhørende sengeplasser og personell 
som skal ivaretas i korttidsposten ved Nye SUS. Ref. 
saksfremlegg. 
Beslutning ble tatt under forutsetning av omdisponering av 
personell og ledere/støttepersonell gjennomføres som en del 
av det overordnede prosjektet «Organisering, ledelse og 
bemanning i sengeområdene», med tilførsel til 
korttidsposten i henhold til økt antall senger og 
pasientgrupper. Plan for videre arbeid er å gjenoppta 
arbeidet med detaljert planlegging mellom MOBA og de 
aktuelle fagene, inkludert radiologisk avdeling og andre 
kliniske og parakliniske enheter med nøkkelroller i de 
aktuelle pasientforløpene.  
 
Vedtak: 
Prosjektstyret tar saken til orientering. 

 

   
 Eventuelt 

 
KLIMA – Klinisk Mobil Arbeidsstasjon: 
Sissel Skarsgaard orienterte om status for prosjektet. De 
mobile arbeidsstasjonene skal brukes for 
sanntidsdokumentasjon av pasienter. Det er bestilt totalt 83 
traller til SUS, og etter planen skal alle være i drift før jul.  
 
Effekten av ny teknologi i form av økt kvalitet og 
pasientsikkerhet, samt bedre flyt og effektivitet, forutsetter 
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oftest endring av arbeidsprosesser. Linjeledelsen har ansvar 
for forbedringsarbeidet og realisering av potensielle  
nytteeffekter. 
FFU, OU og prosjektkontoret vil bidra med informasjon og 
rådgiving til linjeledelsen i dette arbeidet.  
Plan for oppfølging og kommunikasjon er under utarbeiding. 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 

 


