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Observatør 

Kandiah Panchakulasingam, Helse Vest RHF 
Marie Skontorp, konserntillitsvalgt Helse Vest RHF 
Rolf Andre Oxholm, konserntillitsvalgt, Helse Sør-Øst RHF  
Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant, Helse Sør-Øst RHF 
Mona Sundnes, brukerrepresentant, Helse Midt-Norge RHF 
Erik A. Buanes (leder arb.gruppen), Norsk intensivregister 
 
Nina Olkvam, Helse Sør-Øst RHF 
 

Forfall: Tove H. Otterstad, Helse Sør-Øst RHF 
 

Møteleder: Anders Debes 
  
Referent: Maria Helena Powell 

 
 
 

Saksnr. Sakstittel Ansvar: 

021-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 1. mars 2022 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 1. mars 2022.  

Anders Debes 

022-2022 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 15. 
februar 2022 

Kommentarer til saken: 

Det var ingen kommentarer til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøte 
15. februar 2022. 

Anders Debes 

023-2022 Status fra arbeidsgruppens arbeid 

Det ble gitt en muntlig redegjørelse for arbeidsgruppens 
arbeid så langt:   
 

Eirik Buanes 
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Siden sist er det avholdt et arbeidsgruppemøte hvor følgende 
ble diskutert: 
 
1. Regionvis rapportering av tilbakemeldinger – grunnlag 

for videre arbeid 
a) Prinsippet om sengekategorier som skissert 
b) Prinsippet om sjukehuset sin samla kompetanse som 

styrende for sengekategorier 
c) Eventuelle nødvendige justeringer i definisjonene (for 

eksempel generell vs. definerte pasientkategorier?) 
2. Videre arbeidsmetode, justert tidsplan 
3. Avgrensinger mot tilstøtende aktivitet – innledende 

diskusjon 
a) Postoperativ 
b) Barn/nyfødt 
c) Observasjonsplasser tilknyttet 

sengepost/akuttmottak/observasjonsposter 
4. Utstyr, kompetanse, bemanning – innledende diskusjon 
5. Beredskap – innledende diskusjon 
6. Hvordan telle – innledende diskusjon 
 
Videre ble det arbeidet med forslag til tre ulike 
sengekategorier, og sent knyttet til kategori sykehus. 
 
Arbeidsgruppen har bedt om utvidet frist for leveransen med 
levering av rapportutkast til styringsgruppen 8. april. 
 
Kommentarer til saken: 
Det stilles spørsmål om det er tatt kontakt med 
analysemiljøene for å se på mulighet for ny kartlegging og 
rekategorisering med bakgrunn i det arbeidet som nå 
foreligger. Det bemerkes at det per tidspunkt ikke er spesifikt 
nok til å etablere denne kontakten ennå for å 
operasjonalisere dette per tidspunkt. 
 
Det stilles også spørsmål om dette vil kunne benyttes i 
intensivregisteret videre. Det vil kunne være mulig å 
videreutvikle intensivregisteret for å harmonisere registeret 
med de definisjonene som vil bli foreslått. 
 
Styringsgruppen foreslår at kategoriseringen endres med at 
intensivseng blir kategori 1. Dette for å kunne ha flere enn tre 
kategorier senger. Arbeidsgruppen tar dette med som et 
forslag til neste arbeidsgruppemøte. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering.  

024-2022 Eventuelt 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

Alle 

 


