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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Terje Daniel Bakkelund; Oddny Hovtun Bjorland; Tor Albert Ersdal; Elisabeth Farbu; 
Berit Haaland; Erna Harboe; Lena Ailin Heimvik; Ketil Helgevold; Mathias Nikolai 
Petersen Hella; Bent Horpestad; Elisabeth Haga Jacobsen; Maiken Hetlelid Jonassen; Kari 
Gro Johanson; Kari Jøssang; Geir Lende; 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;, Egil Trømborg, 
Mette Øfstegaard 
 
 
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
Caroline Karlsen Aspelund; Ingrid Aukland; Beate Ekornes; Henning Garsjø; Margareth 
Gilje Heggland; Linda Halle Nordahl; Ove Nordstokke; Ingrid Ringen; Inger Karin 
Skjæveland; 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; Nina Nysted; Sissel 
Skarsgaard; Anita Sandmo Lyngøy; Hege Rolstad Skjæveland, Marit Halonen 
Christiansen, Siv Hege Wiik, Lene Mikkelsen, Steinar Mangersnes, Eva Cathrine Backer 
 
 
Møteleder: Helle Kristine Schøyen 
Møtedato:  16.06.22 
Klokkeslett: 08.00-10.00 
Møtenr: 6/22 
Møtested: Direktørens kontor/Teams 
Arkivref: 2022/1005 -  57730/2022  

  

 

16.06.22 Møtereferat 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
 Godkjenning av agenda og referat fra 19.05.22  
29/22 Desentralisert prøvetaking (fremdrift klinikk og IKT) 

 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon som viser status, 
læringspunkt og utrullingsplan på desentralisert 
blodprøvetaking.  
Hovedresultat: 

 Halvert leveringstid for poster nær tempus 
 Prøvesvar klar til visitt 
 Reduksjon i antall rekvisisjoner 

 
IKT løsningen støtter i dag ikke arbeidsprosessene. Helse 
Vest Ikt samarbeider med klinikere for å sikre en løsning 

Lene 
Mikkelsen/ 
Steinar 
Mangersnes 
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30/22  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kari 
Gro/Ketil 
Helgevold 

31/22  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Marit H. 
Christiansen
/Carina 
Sandsmark 
Øvestad 

som understøtter arbeidsprosesser og behov.  Det handler 
om:

 Å pilotere mobile arbeidsflater
 At ulike program skal snakke sammen
 Å teste samt løse utfordringer under veis
 Samarbeide med klinikere slik at en sikrer en løsning

  som støtter arbeidsprosesser og behov

Det bekreftes at tillitsvalgte har vært involvert og drøfting og 
involvering ble utført før igangsetting av prosjektet 
desentralisert blodprøvetaking.

Saksfremlegg s. 6

Saken tas til orientering

AMR og integrasjoner

Gjennomgang av status og tidsplan på AMR anskaffelsen som 
vist i vedlagt presentasjon.

Løsningen krever IKT integrasjoner og dette ivaretas via 
tydelige krav i anskaffelsesgrunnlaget.

Driftservice bekrefter at dette er en viktig anskaffelse og at 
bekreftelsen på anskaffelsen tar ned bekymringer.

Saksfremlegg s. 35

Saken tas til orientering
Stuefordeling

Prosjektet legger fram hovedkonklusjoner fra prosjektfasen 
med fokus på gevinstrealisering.

Det presiseres at operasjonskapasiteten er avhengig av 
intermediær som flytsone fra post.op.

Det handler om en strategisk retning og valg om å skille 
øyeblikkelig hjelp for å skjerme elektiv kapasitet.  Det er også 
mulig å hente hjem operasjoner som i dag utførers av andre 
sykehus/private aktører.

Saksfremlegg s. 40

 Økt kapasitet på operasjon og påvirkningen dette har på
  kirurgiske senger på sykehuset

 Antall stuer som er besluttet åpnet på Våland er 13 stk.
  Arealtegningene låses etter siste brukermøte 16/6 22.
  Hvorvidt er det mulig å utvide med ytterligere en stue
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og evt. konsekvenser det måtte ha for investeringskost, 
må ses på i etterkant. 

 Økonomiberegningene må gjennomgås og utdypes ift. 
konsekvenser for pasientflyt for øvrig. 

 Prosjektet må sees i sammenheng med hele sykehusets 
krav om lav/ingen økt bemanning 
 

Prosjektet bes om å bli lagt fram til beslutning når 
punktene over er ferdig utredet. 

32/22  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ingrid 
Ringen 

33/22 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Arne Ragård 

34/22 Status Organisering, ledelse og bemanning 
 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon. 
 

Siri 
Haugland 

Evaluering pilotstue

Gjennomgang av vedlagt presentasjon. Piloteringen viser 
viktigheten av å planlegge og standardisere.

Bygget legger føringer på hvile inngrep som kan foregå 
samtidig (oppdekningsrom vs. utstyrtunge inngrep).

Plan for oppskalering ligger i presentasjonen. Det er viktig å 
komme i gang med andre fag for å sikre standardisering av 
operasjonsutstyr i forhold til omlegging av sterilsentralen.

Saksfremlegg s. 117

Saken tas til orientering
Justert planløsning og kostnadsreduserende tiltak i Nye SUS 
Mellomfasen

Gjennomgang av vedlagt presentasjon og arealrammen med 
arealdisposisjon for mellomfasen Våland med 
kostnadsbesparelser.

Prosjektleder ber klinikkene se på listen over besparelser og 
gjøre seg kjent med konsekvensene dette medfører.

Patologi vil splittes på flere lokasjoner på Våland. 
Arealtegningene vil bli låst etter brukermøte 16/6-22 da 
denne arealdisponeringen legges fram.

Saksfremlegg s. 124

Beslutning:
Prosjektstyret beslutter arealrammen og disponering som 
vist.
Forprosjektrapporten skal behandles i sykehusstyret i 
desember 2022. Før styrebehandlingen vil rapporten 
behandles internt i SUS
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35/22  

 

 
 

 
 

 
 

 

Kari 
Jøssang/Cast
hory 
Jeevaharan 

36/22  
 

 
 

 
 

 

Anita 
Lyngøy/Kari 
Jøssang 

Prosjektet ber om input til hva ledergruppen stiller seg bak i 
forhold til normering av bemanning.

Det bes om at det blir sett på standardisert normering vs. 
nasjonale retningslinjer for enkelte pasientgrupper.

 Antall senger/sengefordelingen er viktig
  rammebetingelse for bemanningsprosjektet.

 Oppgavedeling er et viktig perspektiv i
  bemanningskabalen

 Et tydelig oppdrag og forutsetning er sambruk av
  ressurser.

 Prosjektet samordnes med øvrige OU-prosjekt for å
  sikre at en ikke øker bemanning totalt sett.

 Det er en forutsetning at nye arbeidsprosesser
  implementeres på sengepostene

Tillitsvalgte får gode tilbakemeldinger fra prosjektdeltagerne 
i forhold til involvering.

Saksfremlegg s. 142

Saken tas til orientering og det bes om orientering om 
videre framdrift.
Evaluering TOBA

Kort gjennomgang av vedlagt presentasjon.
Forbedringsområder fra intervjuene er fokus for pilotens 
neste periode. Dette tas videre til etablert lederforum. 
Tallgrunnlaget er for lite til at det kan trekkes konklusjoner.

Tillitsvalgte opplever at medarbeidernes stemme er blitt
hørt i evalueringen.

Saksfremlegg s. 148

Saken tas til orientering og ny evaluering uføres etter 8 
mnd. drift og da med eksterne aktører. Evaluering av 
sommerdrift utførtes av linjen.
Intermediær

Kardiologi er besluttet som eier av intermediærenheten. 
Prosjektet vil knytte leder kardiologi tett til seg og gradvis 
overføre prosjektlederansvaret til kardiologi

Saksfremlegg s. 175

Saken tas til orientering
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37/22 Risiko Mottaksprogrammet Nye SUS – orientering gjennom 
saksfremlegg.  
 
Ingen presentasjon eller diskusjon. 
 
 

 
 

 

Elisabeth 
Haga 
Jacobsen 

 Eventuelt  
 
 
Kjersti Hauge Gjerde 
referent 
 

Saksfremlegg s. 181

Saken tas til orientering og inngår i styrerapportering
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