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Siri Haugland Status Organisering, ledelse og bemanning i sengeområdet

Saksfremlegg s. 4

Gjennomgang av vedlagt presentasjon.
 Lederstøtte og hva den skal være blir viktig.
 Sykepleietrainee løsningen er veldig viktig for å skape

  sambruk og fleksibilitet i hvilke sengeområder en kan
  jobbe på.

 Oppgavedeling blir viktig
 Økonomiske rammer blir styrende for hvilken

  organisering som bli mulig.
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Saken tas til orientering. 
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Kari Jøssang 

Mellomfasen – Organisering og drift

Saksfremlegg s. 16

Gjennomgang av vedlagt presentasjon.
Det mangler navn på tillitsvalgte i arbeidsgruppen. HTV vil 
oppgi 2 navn, men kun en representant skal møte til enhver 
tid.

Prosjektstyret godkjenner prosjektdirektiv.
Endring i økonomi og organisasjonsstrukturer

Saksfremlegg s. 35

Det meldes inn et navn på en representant fra PO etter
møtet.

HTV ønsker å understreke viktigheten, ved anskaffelse av 
alarm/signalanlegg, at det kjøpes inn riktig løsning i forhold 
til behov og viser til alarmanlegg ved PHVT som ikke er i 
bruk pga. at det ikke dekker dagens behov. Det understrekes 
at det i dette prosjektet ikke skal anskaffes eller kjøpe inn 
noe. Innspill tas med videre der det blir aktuelt, og er tatt 
med i byggeprosjektet.

Prosjektstyret godkjenner mandat
Risikostyring Mottaksprogrammet

Saksfremlegg s. 44

HTV etterspør liste over navn på avdelingskoordinatorer. 
Denne listen vil bli publisert på intranett, under klargjøring 
for drift.

Tilbakemelding fra HVO om at arbeidet som er gjort er 
grundig og betryggende.

Det foreslås at det rapporteres risikoer en gang i kvartalet 
for prosjektstyremøtet, på lik linje som det rapporteres til 
styret, da i prosjektstyret i forkant av styremøtet.

Saken godkjennes av prosjektstyret
Deling av drift

Gjennomgang av vedlagt presentasjon.

Presentasjon s. 62
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HTV: Det er fortsatt en del bekymring og ubesvarte spørsmål 
rundt dette med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og denne 
måten å jobbe på. Det er vanskelig å planlegge driften i nytt 
sykehus når man ikke vet sikkert hvor mange arbeidsplasser 
det blir, eller hvordan driften skal deles.  Legene er bekymret 
og har ikke fått svart ut sine henvendelse. 
 
Det er en felles bekymring om man klarer å få på plass 
bemanningsplaner i tide. 
Etter sommeren kommer en kampanje på delt drift. Dette er 
ment som et initiativ og verktøy for lederne for å engasjere 
og jobbe med deling av aktivitet. Dette ligger som en del av 
flyttekofferten. 
 
 
Saken tas til orientering 
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referent 
 

Status Navneprosjektet

Saksfremlegg s. 72

Planlagte navn på skilt presenteres for Brukerutvalget. 
Brukerutvalget orienteres om brukermedvirkning i 
prosessen.  Brukere kan bidra i brukertesting på sykehuset 
etter montering av skilt.

Prosjektstyret holdes orientert i prosessen videre, og 
godkjenner saken.
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