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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Terje Daniel Bakkelund; Tor Albert Ersdal; Elisabeth Farbu; Erna Harboe; Lena Ailin 
Heimvik; Ketil Helgevold; Mathias Nikolai Petersen Hella; Elisabeth Haga Jacobsen; 
Maiken Hetlelid Jonassen; Kari Gro Johanson; Kari Jøssang; Ole Jørgen Kirkeluten; Geir 
Lende; Marius Bergeslien Malmo; Aud Apeland Mydland; Linda Halle Nordahl; Gunn Elin 
Rossland; Helle Kristine Schøyen; Svein Skeie; Helga Tau Strand Vestbø 
 
 
Forfall:  
Egil Trømborg; Erik Hansen; Oddny Hovtun Bjorland; Berit Haaland; Lars Conrad Moe 
 
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 Øvstegård; Stian 
Refsnes Henriksen; Svein Inge Buvik; Øyvind Bøgle; Anett Veen Tjelta; Nina Nysted, 
Gunn Christin Aasen 

 
 
Møteleder: Helle Kristine Schøyen  
Møtedato:  29.09.22 
Klokkeslett: 08.00 – 10.00 
Møtenr: 9/22 
Møtested: Direktørens kontor/Teams 
Arkivref: 2022/1005 -  89833/2022  

  

 

29.09.22 Møtereferat 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
 Godkjenning av agenda og referat fra 25.08.22  
43/22 Status i logistikkarbeidet Nye SUS  

(30 min) 
 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon.  Varelagerheis i bygg A 
Sør er bortimot ferdig. Denne vil bli brukt til testing av 
systemoppsett og integrasjoner. 
 
 
Følgende arbeid treffer klinikkene: 
 

Stian R. 
Henriksen 
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Forsyningskjeder:  
Prosesser modelleres i QLM. Startet med forbruksvarer nå i 
august. Det vil bli ferdigstilt en forsyningskjede pr. mnd.  
Det presiseres at prosjektet må være en tydelig bestiller inn i 
drift når drift skal melde seg på. 
 
Standardisering av sortiment: 
Hensikten er å bli enig om sortiment som skal gjelde for 
framtiden.  

 Ønsker en beslutning på at hver etasje vil bli sett på 
som en enhet slik at nisjene kan utnyttes optimalt.  
Samarbeider med økonomi, OU og kontrollere på dette. 
Kostnadssted er knyttet til plassering av fag. 

 Kostnadssteder må være plassert innen utgangen av 
2022.  

 Brukere vil involveres i å godkjenne og avklare 
sortimentet.  

 
Nødprosedyrer for forsyning/varelagerheis må inn i 
opplæringsmateriellet fra start. Arbeidet må koordineres med 
prosjektet klargjøring for drift. 
 
Prosjektstyret ønsker å informeres og oppdateres om saken 
før årsskiftet. 
 
Saken tas til orientering 

44/22 Organisering, ledelse og bemanning i 
sengeområdene/Organisering og drift Våland  
(40 min) 
 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon. 
En opplever at prosjektgruppen er i prosess, og en begynner å 
nærme seg detaljerte beslutninger. 
 
Beslutninger som kommer: 
Ullandhaug: 
Oktober: Forslag til beslutning om lederspenn.  
Desember: Forslag til beslutning om organisering i 
sengeområdet Ullandhaug.  
 
Våland: 
Oktober: Forslag til beslutningsskisse for organisering Våland 
November: Forslag om beslutning til organisering dagkirurgi. 
 
Videre organisering: 
Oppgaver som omhandler grensesnitt til driftservice og 
kontorfag ønskes koordinert som felles prosjekt på tvers av 
pågående initiativ. Viktig for å sikre at holder seg innenfor de 
budsjettrammer som eksisterer.  
 

Siri 
Haugland/ 
Hege 
Rolstad 
Skjæveland 
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Tillitsvalgte NSF: 
Skryter av prosjektet. Ønsker en oversikt/fokus på 
medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder og står i risiko 
for å ikke ville flytte med til Ullandhaug.   
 
Dette arbeidet har startet og dette ligger i linjen. Ledelse og 
personaloppfølging må ta ansvar for å ivareta medarbeiderne. 
Dette arbeidet ligger også som et initiativ i flyttekofferten. 
 
Viktig å trygge medarbeidere i forhold til opplæring av nye 
arbeidsprosesser. 
 
Viktig at vernetjenesten er koblet på arbeid knyttet til å 
bevare medarbeidere. 
 
Saken tas til orientering. 

45/22 Revidert OU metodikk  
(20 min) 
Gjennomgang av vedlagt presentasjon. 
 
Ønske om at OU støtter nivå 3 med implementeringsmetodikk. 
OU ser på dette sammen med kvalitet og pasientsikkerhet for 
å sikre implementeringsstrukturer som er nødvendig for å 
sikre ledelse av utvikling. 
 
Saken tas til orientering. 

Kari Jøssang 

46/22 Orientering om støttetjenester på Våland i Mellomfasen  
(15 min) 
 
Våland trenger en robust logistikkløsning for prøvetransport. 
Forslag til transportløsning med forutsigbare tidspunkt. En vil 
lage en plan på hvor ofte transporten skal gå. NB: transporten 
går presis og venter ikke på prøver. 
 
Lungekreftpasientene er mest sårbare og er ønsket flyttet til 
Ullandhaug. I forbindelse med beslutninger knyttet til antall 
senger på lungesengeposten, vil en kunne etablere 
lungedagpasientene på Ullandhaug. 
 
«Stans team light» rettes i saksframlegget til «stans team» 
 
Saken tas til orientering 

Hege 
Rolstad 
Skjæveland/
Elisabeth 
Haga 
Jacobsen 

47/22 Orientering om beslutninger i LG som gir føringer for OU 
prosjekt 
 
Tre beslutninger er tatt i LG. Disse har stor påvirkning på 
andre prosjekt: 

1. Korttidskonseptet etableres med 39 senger (17 flere 
sengerom enn i dag).  

Anita 
Lyngøy 
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2. Etablere bakvaktslag i Akutt og Mottaksmedisin. Viktig 
premiss i forhold til korttidskonseptet og intermediær 

3. Besluttet å åpne med samme antall senger på 
Ullandhaug som i dagens sykehus inkl. 
korttidskonseptet og opptrapping av intermediær, 
innebærer at noen fag må avgi senger i forhold til 
dagens sengefordeling. 

 
Tillitsvalgte ønsker å være med i drøftinger om antall senger 
pr. fag 
 
Saken tas til orientering 

 Eventuelt 
 
Det er planlagt med omvisning i nytt sykehus på Ullandhaug, 
samt orientering om nytt sykehus, og nye driftskonsepter til 
ordførere og kommunedirektører. Første runde med 
omvisning og dialog har vært gjennomført. Positiv respons.   
 
Det er lagt til rette for ytterligere to besøksdager for 
kommunene våre. vil være ytterliggere 2 besøk for 
kommunene. 

 

 
 
Kjersti Hauge Gjerde 
referent 
 


