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Styringsgruppemøte 15. februar 2022 (Godkjent) 
 

 
Møtested: Digitalt 
  
Deltakere: Anders Debes, Helse Sør-Øst RHF 
 Kristian Onarheim, Helse Midt-Norge RHF 
 Randi Midtgård Spørck, Helse Nord RHF 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

017-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 15. februar 2022 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 15. februar 2022.  

Anders Debes 

018-2022 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 18. 
januar 2022 

Kommentarer til saken: 

Kandiah Panchakulasingam var fraværende ved møtet og 
deltakerlisten oppdateres derfor tilsvarende. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referatet og ber om at det 
oppdateres med det innspill som ble gitt i møtet.  

 

Anders Debes 
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019-2022 Status fra arbeidsgruppens arbeid 

Det ble gitt en muntlig redegjørelse for arbeidsgruppens 
arbeid så langt:   
 
Det ble gjennomført et heldagsmøte på Gardermoen den 2. 
februar. Hensikten med møtet var å bli kjent med hverandre 
og hverandres bakgrunn og starte arbeidet.  
 
Arbeidet med å se på definisjoner for senger, herunder 
utstyr, bemanning og kompetanse er startet.  
 
Representantene fra regionene har sammen fått i oppgave å 
sørge for involvering innenfor egen region, samt enkeltvis 
innenfor egne fagområder. I tillegg er regionene gitt 
spesifikke deloppgaver:  
 

 Helse Nord har fått i oppgave å utarbeide tekst som 
beskriver hvordan lokale forutsetninger (geografi, 
sykehusstruktur, arbeidsdeling mellom 
sykehus/helseforetak osv.) spiller inn. 

 Helse Midt er bedt om å involvere tilgrensende 
spesialiteter (pediatri, medisin, nevrokirurgi, 
kardiologi osb.) og utarbeide tekst/forslag som 
beskriver perspektivene knyttet til punkt 1-3. 

 Helse Vest fått ansvar for å se på oppgaven med å 
beskrive hvordan intensivkapasitet skal beregnes. 

 Helse Sør-Øst har fått ansvar for å beskrive hvordan 
innrette interregional beredskap for pandemier, 
masseskade-situasjoner og andre hendelser som 
krever endring i prioritering og organisering av 
intensivtjenester samt tilgrensende funksjoner, samt å 
involvere Helsedirektoratet i arbeidet. 

 
Kommentarer til saken: 
Styringsgruppen ber om at leder av arbeidsgruppen tar 
kontakt med styringsgruppen ved behov for avklaringer og 
rundt problemstillinger som er utfordrende eller lignende.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering.  

Eirik Buanes 

 

020-2022 Eventuelt 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

Alle 

 
 


