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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Terje Daniel Bakkelund; Oddny Hovtun Bjorland; Tor Albert Ersdal; Elisabeth Farbu; 
Berit Haaland; Erna Harboe; Ketil Helgevold; Mathias Nikolai Petersen Hella; Elisabeth 
Haga Jacobsen; Maiken Hetlelid Jonassen; Kari Gro Johanson; Kari Jøssang; Geir Lende;; 
Linda Halle Nordahl; Gunn Elin Rossland; Helle Kristine Schøyen; Marius Bergeslien 
Malmo; Aud Apeland Mydland; Helga Tau Strand Vestbø; Ole Jørgen Kirkeluten; Erik 
Hansen;, Egil Trømborg,  
 
Forfall:  
Lena Ailin Heimvik; Lars Conrad Moe; Svein Skeie 
 
Kopimottakere:  
Caroline Karlsen Aspelund; Ingrid Aukland; Beate Ekornes; Henning Garsjø; Margareth 
Gilje Heggland; 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; Sissel Skarsgaard; Anita Sandmo Lyngøy; Hege Rolstad 
Skjæveland, Mette Øvstegård, Kristin Gjertsen, John Kåre Knudsen, Therese Øvernes,  
 
 
 
Møteleder: Helle Kristine Schøyen 
Møtedato:  25.08.22 
Klokkeslett: 08.00-10.00 
Møtenr: 7/22 
Møtested: Direktørens kontor/ Teams 
Arkivref: 2022/1005 -  67625/2022  

  

 

25.08.22 Møtereferat 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
38/22  

 
 

 
 

 

 
 

John Kåre 
Knutsen  

SteriOp (orientering)
Kl. 08:00

Saksfremlegg s. 6

Gjennom gang av saksfremlegg og sentrale elementer i 
prosjektet.
Helse Stavanger har planlagt for en mindre grad av 
automasjon enn hva Helse Bergen har gjort i sitt nybygg. 
Dette gir behov for lokale tilpasninger hos oss. Det er viktig 
at det regionale prosjektet er godt orientert om Helse 
Stavanger sitt behov og hensyntar og tilpasser løsninger
sånn at disse dekkes.
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Det understrekes at det regionale prosjektet jobber på tvers 
av alle foretakene og for alle foretakene. 
 
Administrerende direktør takk for godt forberedt saksnotat 
og fremlegg. Hun ber om at tiltak for å redusere risiko på de 
ulike områdene beskrives tydeligere, og at tiltakene får en 
tidsfrist og en ansvarlig for å følge opp.  
Risiko på nivå 2 i risikomatrisen ønskes flyttet opp til nivå 1 
for å synliggjøre at risikoen knyttet til forsinket innflytting i 
sykehus vurderes som svært alvorlig.  
 
Prosjektstyret ber om at det legges frem en tidslinje på 
arbeidet frem til innflytting.  
 
 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon 

39/22  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Det ble påpekt at døgnåpen sterilsentral krever en annen 
type bemanning enn dagens løsning.  
 
Tillitsvalgte: 
Det savnes plasstillitsvalgte og verneombud i alle gruppene. 
En er pr. nå representert i gruppen som arbeider med 
omstilling. 
 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon. 

Elisabeth 
Haga 
Jacobsen 

40/22 Stuefordeling operasjon (orientering) 
Kl. 08:45 
 

Carina 
Sandsmark 
Øvestad  

Sterilforsyning forberedelser i drift (orientering)
Kl. 08:30

Saksfremlegg s. 13

Klargjøring i sterilsentralen, planlegging, arbeidsprosesser 
og anskaffelser. Dette henger nøye sammen med sak 38
(over).

Orientering om strukturer og arbeidsgrupper som sikrer 
samhandling mellom SteriOp, logistikk, mellomfasen, 
arbeidsprosesser internt på sterilsentralen, omlegging til ny 
drift (bemanningsplaner og omstilling), planlegging av 
oppstart og ibruktaking.

Det ble påpekt at brukerrepresentanter i brukergrupper
også for dette prosjektet må representere og ivareta flere 
klinikker og ulike perspektiv. Det innebærer å sikre 
informasjon både i linje og på tvers til øvrige berørte 
klinikker.
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Tillitsvalgte: 
Veldig bra arbeid og en fin måte å tenke på. Det trekkes fram 
at elektive program som strykes har mye å si for 
utdanningen og progresjonen til LIS leger i opererende fag. 
 
NSF: 
Det er krevende å få tak i operasjonssykepleiere og det er i 
dag et stort arbeidspress. Ønsker en avklaring på hvordan en 
skal klare å ha nok bemanning. En strever allerede med 
bemanning. 
 
Administrerende direktør understreker at to år i pandemi og 
krig i Europa har ført til inflasjon og økte kostnader som 
utfordrer all offentlig sektor, også helse. I tillegg er den store 
utfordringen den demografiske utviklingen med en økning i 
eldre og stadig færre i yrkesaktiv alder.  
 
Helsetjenesten kan ikke fortsette å løse oppgavene slik vi 
gjør det i dag.   Vi kan derfor heller ikke love at vi kan øke 
med flere stillinger eller  besette alle vakante stillinger. 
OU arbeidet som henger sammen med at vi bygger nytt 
sykehus har gitt oss mye kunnskap om flaskehalser i klinisk 
drift og hvordan vi kan forbedre arbeidsprosessene våre. 
Denne innsikten og arbeidet må vi legge til grunn fremover.  
 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon 

41/22  
 

 
 

Kari 
Jøssang/Anita 
Espedal 

Saksfremlegg s. 17

Oppfølging på aksjoner fra sist prosjektstyret er svart ut i 
saksdokumentet.

Beslutning om behov relatert til operasjonsteam tas inn i 
budsjettprosessen som foregår nå i høst.

OU arbeidet stopper ikke opp i operasjonsområdet, men 
foregår innenfor gitte rammer. Prosjektet og P22 jobber 
videre med tiltak. Vi må gjøre ting på en ny måte og det er 
behov for å se på oppgavedeling.

Delt drift (orientering)
Kl. 09:15

Saksfremlegg s. 24
Informasjon om aktiviteter som har foregått og som vil
foregå fram til oktober.

Det er viktig at avdelingene arbeider strukturert med å dele 
aktivitetene slik at en kan sikre at alle aktiviteter og
møtepunkter har en egnet plass. Dialog verktøyet (delt drift)
bidrar til å få fokus på nødvendige kompetanseplaner, 
langtidsplanlegging, avtaler med annen nødvendig
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kompetanse samt behovet for nye organisasjonsstrukturer i 
arealområder og sambruk av personell. 
 
Dialogverktøyet er et frivillig verktøy, men bidrar til et 
visuelt bilde over volum av aktivitet på ulike steder. Ved å få 
en dypere forståelse av framtidens behov, blir det lettere å 
tenke nytt om hvordan en kan sambruke personell og 
oppgavedeling. 
 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon 

42/22  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon 

Egil 
Trømborg/ 
Therese 
Øvernes 

 Eventuelt 
 
Gjennomgang av hva som ligger på intranett v/ Ingrid 
Aukland: 
 
Det ligger svært mye informasjon om Nye SUS på pulsen. Det 
vil bli lagt ut oppdaterte bilder fra bygget hver uke. En 
oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med å bruke Nye SUS 
siden på intranett.  
 
Klinikksjefer: 
Gjør siden kjent for avdelingslederne. Sett Nye SUS på 
agendaen og gi informasjon i etablerte møter. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Anskaffelser (orientering)
Kl. 09.30

Saksfremlegg s. 31

Klinikksjef presenterte en oversikt over hvordan arbeidet 
med anskaffelse er planlagt organisert for å sikre nødvendig 
oversikt over hva som skal flyttes, hva som må kjøpes nytt og 
hvordan prosessen rundt selve anskaffelsen av nytt utstyr er 
planlagt gjennomført. Klinikksjefene bes om å følge dette opp 
i egen linje. Avdelingskoordinatorene er kontaktpersoner 
mot teknologidirektør og hans medarbeidere.

Medflytt:
MTU forventningene må være realistiske. Det er behov for å 
gjenbruke utstyr. Ambisjonsnivået for medflytt ligger på ca 
50%

Brukermedvirkning:
MTI og klinisk kompetanse må supplere hverandre inn i 
brukergrupper. Det anbefales at det vurderes å utpeke et 
team av klinikere som brukerrepresentanter for de enkelte 
anskaffelsene for å sikre kontinuiteten og unngå at en
møteserie knyttet til en anskaffelse må avlyses fordi en 
mangler klinisk kompetanse.
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Kjersti Hauge Gjerde 
referent 
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