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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Terje Daniel Bakkelund; Oddny Hovtun Bjorland; Tor Albert Ersdal; Berit Haaland; Ketil 
Helgevold; Mathias Nikolai Petersen Hella; Bent Horpestad; Elisabeth Haga Jacobsen; 
Maiken Hetlelid Jonassen; Kari Gro Johanson; Kari Jøssang; Geir Lende; Helle Kristine 
Schøyen; Liv Strand; Eldar Søreide; Marius Bergeslien Malmo; Helga Tau Strand Vestbø; 
Ole Jørgen Kirkeluten; Erik Hansen; Aud Apeland Mydland, Mette Øfstegaard 
 
 
Forfall:  
Elisabeth Farbu; Erna Harboe; Lena Ailin Heimvik; Anne Ree Jensen; Lars Conrad Moe; 
Gunn Elin Rossland; Svein Skeie 
 
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; Anita 
Sandmo Lyngøy; Marte Lode; Hege Ertzeid; Mika Olav Kinnari; Siri Haugland; Casthory 
Jeevaharan; Amalie Victoria Bertheussen; Anita Espedal; Arne Torolf Ragård; Nina 
Nysted; Sissel Skarsgaard; Hege Rolstad Skjæveland, Marit Halonen Christiansen 
 
 
Møteleder: Helle K. Schøyen 
Møtedato:  24.03.22  
Klokkeslett: 08.00-09.30 
Møtenr: 03/22 
Møtested: Direktørens kontor/Teams 
Arkivref: 2022/1005 -  31433/2022  

  

 

24.03.22 Møtereferat 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
 Godkjenning av agenda og referat fra 24.02.22 

 
På grunn av møtekollisjon måtte administrerende direktør 
videre i et annet møte som startet 08.45. Divisjonsdirektør, 
Ketil Helgevold ledet møtet videre. 

Hellen K. 
Schøyen 

12/22 Samhandling IKT og bygg 
 
Forslag til organisering ligger i saksgrunnlaget.  Alle har et 
ansvar i å være proaktive i forhold til IKT og påvirkningen 
dette kan ha på byggets framdrift. 
 
Saksfremlegg s. 4 
 
Saken tas til  orientering 

Tor Albert 
Ersdal 
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13/22 Arbeidsflater i klinikken og tavlestrategi 
 
Saken (Digital samhandling og kommunikasjon i klinikken) 
gjennomgås og presentasjon er vedlagt. Det er viktig at ulike 
flater (mobil, fastmonterte tavler, mobil arbeidsstasjon) 
samhandler. Prosjektet skal sikre at ulike digitale verktøy 
samhandler for å ivareta pasientsikkerhet og 
arbeidsprosesser. En viktig begrepsavklaring er at «Tavler» 
brukes om sammenstilling av informasjon/lister som kan 
vises i ulike visningsflater som f.eks. kliniske mobile 
arbeidsstasjoner, smarttelefon eller på en fastmontert tavle.  
Nye SUS stiller høye krav til mobilitet bla på grunn av økte 
avstander i nye bygg. Tavlemøter som konsept er i endring, 
med mindre behov for visning på fastmonterte flater og økt 
behov for tilgang til samme informasjon på mobile 
visningsflater. Dette er grunnen til at valgt tilnærming 
fremover er at IMATIS tavler i hovedsak vil dekke 
logistikkinformasjon, mens kliniske mobile arbeidsstasjoner 
i hovedsak vil dekke behov for tilgang til helseinformasjon.  
 
Saksfremlegg s. 6 
 
Saken tas til orientering.  Det er viktig å få en tidsplan på 
arbeidet og at arbeidet samhandler med regionale prosjekt. 

Sissel 
Skarsgård 

14/22 Plan for anskaffelser MTU 
Gjennomgang av saksfremlegg.  
 
Det er sendt ut en plan for når det vil være behov for 
medarbeiderinvolvering i forhold til tekniske anskaffelser. 
Det er behov for tydeligere forventningsavklaring i forhold 
til brukermedvirkning i kravspesifikasjon og 
evalueringsarbeidet. 
 
Det trekkes fram at klinikere skal involveres i beskrivelse av 
behov. Det vil si: Hva er klinikkens behov for at oppgaven 
skal løses. MTI ingeniører vil være de som veileder i teknisk 
spesifikasjon. 
  
Saksfremlegg s. 13 
 
Saken tas til  orientering 

Ove 
Nordstokke 

16/22 Status stuefordeling 
 
Det legges fram en status på arbeidet stuefordeling. Det er 
antall operasjonsteam som er dagens begrensning.  Det er i 
Nye SUS 20 stuer og 30 plasser på post.op. 
 
Tillitsvalgte utrykker bekymring for post.op kapasiteten i 
framtiden. det er bekymringsfullt at det er stor diskrepans 
mellom estimert behov og faktisk planlagt postoperativ 

Marit H. 
Christiansen/
Carina 
Sandsmark 
Øvestad 
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kapasitet. Det er 20 operasjonsstuer og et vanlig estimat på 
behov for postoperativ kapasitet ville tilsagt 40 
postoperative stuer. Det vises til en forventet demografisk 
økning på nesten 20% ifølge modeller fra SSB, men vi legger 
like fullt opp til en langt mindre økning i kapasitet. Vil ifm 
dette også understreke at slike modeller ofte gir 
konservative estimater og at realiteten fort blir en større 
økning enn det som er estimert i praksis. Det vises ofte til 
gevinstrealisering andre steder når en begrunner hvorfor vi 
skal ha færre stuer enn estimert. Ifm dette vil jeg påpeke at 
det ofte er usikkerhet knyttet til disse andre områdene for 
gevinstrealisering- e.g. ny intermediæravdeling og at det 
likevel legges til grunn gevinstrealisering til tross for 
uklarheter i prosessene det vises til. 
 
Det nevnes følgende som vil påvirke post.op kapasiteten 
positivt: 

 Operasjonsplanlegging med helhetlig forståelse av 
operasjonstid og liggetid for best utnyttelse av stuer 
og post.op kapasitet. 

 Prosesser for flyt inn mot postene. 
 Framtiden vil ha en vridning til mer dagkirurgisk. Det 

er en fordel at vi bygger i trinn slik at dette kan 
justeres. 

 Intermediær vil avlaste post.op for kirurgiske 
pasienter. 

 Pasienter som har hatt anestesi under skopi skal 
våkne i skopienheten. Det gjøres ikke i dag. 
 

Saksfremlegg s. 16 
 
Saken tas til orientering og kommer tilbake i mai. 

15/22 Status OU prosjekt 
Hensikten med presentasjonen er å vise at det ligger en 
kvartalspresentasjon som alle kan bruke på pulsen/ Nye 
SUS/ i margen på høyre side. Den har «speakers notes» og er 
mulig å bruke uten å ha detaljkunnskap om prosjektet. 
 
Innspill til neste presentasjon: 

 Bilder av bygget legges inn med dato da framdriften 
er stor og status skifter fort.  

 Logistikkløsningene inkluderes med bilder og status 
 
Innspill til nye møter/tema: 

 Tillitsvalgt gruppen som er involvert i arbeidsplasser 
orienteres i eget møte. 

 Status på logistikkløsningene settes opp i et 
prosjektstyre møte. 

 
Vedlagt presentasjon s. 40 

Kari Jøssang 
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Til orientering 

 
 
Kjersti Hauge Gjerde 
referent 
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