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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Terje Daniel Bakkelund; Oddny Hovtun Bjorland; Elisabeth Farbu; Erna Harboe; Lena 
Ailin Heimvik; Mathias Nikolai Petersen Hella; Elisabeth Haga Jacobsen; Maiken Hetlelid 
Jonassen; Kari Jøssang; Geir Lende; Marius Bergeslien Malmo; Aud Apeland Mydland; 
Linda Halle Nordahl; Gunn Elin Rossland; Helle Kristine Schøyen; Svein Skeie; Egil 
Trømborg;  
 
 
Forfall:  Helga Tau Strand Vestbø, Ketil Helgevold, Tor Albert Ersdal; Sølve Braut, Lars 
Conrad Moe, Erik Hansen, Ole Jørgen Kirkeluten, Kari Gro Johanson, Berit Haaland 
 
Kopimottakere:  
Caroline Karlsen Aspelund; Ingrid Aukland; Vidar Bergersen; Amalie Victoria 
Bertheussen; Beate Ekornes; Hege Ertzeid; Anita Espedal; Henning Garsjø; Kristin 
Gjertsen; Siri Haugland; Margareth Gilje Heggland; Casthory Jeevaharan; Mika Olav 
Kinnari; John Kåre Knudsen; Marte Lode; Anita Sandmo Lyngøy; Frida Ripland Moberg; 
John Mullen; Ove Nordstokke; Arne Torolf Ragård; Ingrid Ringen; Sissel Skarsgaard; 
Inger Karin Skjæveland; Hege Rolstad Skjæveland; Johannes Westerheim Søyland; Anne 
Sandanger Time; Therese Øvernes; Carina Sandsmark Øvestad; Mette Øfstegård 

 
 
Møteleder: Helle Kristine Schøyen 
Møtedato:  27.10.22 
Klokkeslett: 08.00-10.00 
Møtenr: 10/22 
Møtested: Direktørens kontor/Teams 
Arkivref: 2022/1005 -  99091/2022  

  

 

27.10.22 Møtereferat prosjektstyret 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
 Godkjenning av agenda og referat fra 29.09.22  
48/22 Ledelse sengeområdene  

 
Prosjektet har utredet forslag til løsning med bakgrunn i 
innsiktsfase og diskusjon i arbeidsgruppen og da lagt følgende til 
grunn:  
 
De viktigste premissene for godt lederskap er: 

 Et overkommelig lederspenn, dvs max 30-40 
medarbeidere     

 Stedlig ledelse, nærledelse 
 Formell administrativ lederstøtte med konkrete oppgaver 
 Felles vilkår når det gjelder fagutvikling for ledere på nivå 

4 

Siri Haugland 
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Etter at prosjektets mandat ble besluttet kom det en presisering 
fra ledergruppen om at å sikre nok lederstøtte til nivå 4 lederne 
må prioriteres høyt og er således i tråd med kartlagt behov.  
 
Premissene og gevinstområdene som er førende for prosjektet er: 

 sambruk av arealer mellom ulike fag for effektiv 
arealutnyttelse 

 det skal være lettere å jobbe på tvers av fag 
 benytte personellressurser bedre for å jevne ut perioder 

med høy aktivitet  

 
 
Begrunnelse for anbefaling: 
Gruppen har derfor valgt å utrede to alternativer:  
• Alternativ A: 1 felles leder for hele sengeområdet og ca 70-
80 medarbeidere  
• Alternativ B: 2 ledere som deler et sengeområde og 

dermed har ansvar for antall medarbeidere tilsvarende 
bemanning til 2 tun, dvs 30-40 medarbeidere.  

 
 
Fra tillitsvalgte:  

 Veldig glad for arbeidet som er gjort.  
 Vi har fått tydelig tilbakemelding på at lederspennet 

er for stort i dag.  
 Fagsykepleiere er viktige når en skal ha et større 

faglig spenn.  
 Støtter forventningen om at ledere må samarbeide, 

her skal klinikksjefer være rollemodeller. 
 Klare og tydelige mandat i de ulike rollene blir viktige. 

 
Minner om tidslinjen for de andre delprosjektene som må 
inkludere behovet for drøftinger. Tidslinjen og framdriften 
er viktig for andre prosjekt og innflytting i nytt sykehus. 
 
Beslutning: 
Prosjektstyret gir sin tilslutning til alternativ B. Forslag til 
løsning drøftes med tillitsvalgte før den på ny legges fram til 
endelig beslutning i neste prosjektstyre. 
 
Forslaget til drøfting er støtte til 2 ledere per sengeområdet i 
Nye SUS. Sengeområdet vil da deles i to for å sikre like 
rammebetingelser for de to lederne når det gjelder 
lederspenn. “Delestrekens” plassering avhenger altså av 
lederspennet og ikke antall senger. 
 

49/22 Organisering og drift Våland 
 
Del 1 Organisering 
Gjennomgang av saksframlegget. 

Hege Rolstad 
Skjæveland 
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Hovedpunkt: 
 Ledernivå 2 og 3 som i dag 
 Faglig ledelse som hovedregel for nivå 4 

(personalledelse) 
 Stedlig ledelse nivå 4 som hovedregel, kan skille på 

personalledelse og rolle som innehar dag til dag drifts 
ledelse/ansvarshavende 

 Forutsigbarhet i forhold til lederlinjer (personal og 
drift) 
 

Flere poliklinikker har allerede egne ledere adskilt fra 
sengepost. Prosjektet organisering og ledelse på 
sengeområdene har beregnet behov for ledere på større 
poliklinikker som har felles ledelse i dag. Dag til dag 
drifts/ansvarshavende blir dermed en løsning som kun blir 
aktuell for avdelinger med mindre aktivitet på Våland. Det 
bes om at denne rollen beskrives tydeligere med hensyn til 
ansvar og fullmakter og ses i sammenheng med aktivitet på 
Ullandhaug.  
 
 
Beslutning: Saken besluttes med følgende kommentar: 
Rollen ansvarshavende må ytterligere beskrives og ses i 
sammenheng med andre eksisterende roller.   
 
Del 2: Driftsråd 

 Arena for samhandling, samarbeid og informasjon.  
 Skal løse driftsmessige forhold på tvers av avdelinger 

og seksjoner 
 Det er tenkt som et koordinerende organ mellom et 

tverrfaglig område og faglige behov.  
 Beslutninger skal ikke tas utover det som ligger 

delegert i stillingsnivå til deltakere.  Beslutninger tas 
via lederlinjen (LG) til administrerende direktør.  

 
Tiltakemelding til prosjektledelsen er at behov og formål 
med det foreslåtte driftsrådet må beskrives tydeligere. 
Mandat og deltakere følger av det.  
 
Beslutning: 
Saken legges frem igjen for prosjektstyret når behov og 
formål med et driftsråd er ytterligere tydeliggjort.  Det bes 
om at mandat og forslag til sammensetning av driftsrådet 
også inkluderes i dette.  

50/22 Revidering av kommunikasjonsstrategi 
Gjennomgang av saksframlegg 
 
Pasient og brukere av sykehuset blir viktigere når vi nærmer 
oss innflytting. Styrker kommunikasjonen med disse 
gruppene. 

Helga Tau 
Strand Vestbø 
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Ulike tiltak for å øke informasjon inn mot medarbeidere: 
Åpen dag, nyhetsbrev, digitale allmøter, SUS debatt for å løfte 
debatt ut i offentligheten. 
 
Ledere minnes om å bruke den informasjonene som ligger på 
pulsen og videoer som eksisterer på personalmøter.  
 
Tillitsvalgte: Dette blir spennende. Skisserte endringer i 
kommunikasjonsstrategien er svært positivt.  
 
Saken tas til orientering 

51/22 Risiko mottaksprogrammet 
Gjennomgang av saksframlegg 
 
Det pågår et arbeid med å revidere måten en utfører 
risikorapporteringen.  Dette for å gjøre rapporteringen mer 
relevant i forhold styring og oppfølging av risiko. 
 
En jobber med å rapporterer i 3 dimensjoner og på 5 
hovedområder. En går tilbake til standard SUS risikomatrise. 
Arbeidet vil også legges fram for innspill i HTV/HVO 
gruppen. 
 
Saken tas til orientering, og gruppen jobber videre med 
risikomatrisen. 

Elisabeth 
Haga 
Jacobsen 

52/22 Revidert prosjektdirektiv Intermediær delprosjekt 3 
 
Gjennomgang av saksframlegg. 
Prosjektet tas ut av MOBA ny klinikk arbeidet ettersom 
tverrfaglig intermediær er lagt til kardo. 
 
Revidert prosjektdirektiv ble besluttet 

Lene 
Erikson/Anita 
Lyngøy 

 Eventuelt  
 
 
Kjersti Hauge Gjerde 
referent 
 


