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Styringsgruppemøte 15. mars 2022 (Godkjent) 
 

 
Møtested: Digitalt 
  
Deltakere: Anders Debes, Helse Sør-Øst RHF 
 Kristian Onarheim, Helse Midt-Norge 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 
Tove H. Otterstad, Helse Sør-Øst RHF 
 
Nina Olkvam, Helse Sør-Øst RHF 
 

Forfall: 
 

Randi Midtgård Spørck, Helse Nord RHF 

Møteleder: Anders Debes 
  
Referent: Maria Helena Powell 

 
 
 

Saksnr. Sakstittel Ansvar: 

025-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 15. mars 2022 

Vedtak: 

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

Anders Debes 

026-2022 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 1. mars 
2022 

Kommentarer til saken: 

Det var ingen kommentarer til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøte 
1. mars 2022. 

Anders Debes 

027-2022 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: 
 
Det er produsert et utkast til rapport som arbeidsgruppen 
arbeider med.  
 
Det er noen utfordringer siden det alle må kjenne seg igjen og 
stå bak definisjonene. 
  
Det arbeides med å finne ut av problemområder, herunder 
relevant litteratur som kan benyttes som 
bakgrunnsdokumentasjon.  
 
Det grunnleggende arbeidet med definisjoner ligger fast og 
det arbeides med konkrete eksempler for å kunne definere 
sengekategorier, herunder bemanning, kompetansekrav og 
utstyr. Det arbeides også med å definere hva som er 
støttepersonell. 
 
Det arbeides også med hvordan man skal telle sengene.  
 
Kommentarer til saken: 
Styringsgruppen bemerker at det er gjort et godt arbeid så 
langt.  
 
Styringsgruppen bemerker at det er ønskelig at rapporten 
fremlegges uten dissens, dersom det er mulig. 
Styringsgruppen kan ev. komme med innspill som bidrar til å 
finne løsninger for å løse ev. uenigheter.  
 
Styringsgruppen bemerker videre at det er formalkrav 
knyttet til kompetanseområdene som arbeidsgruppen bør 
forholde seg til og dette bør synliggjøres i rapporten. 
 
Styringsgruppen ber om å få utkastene tilsendt slik at det vil 
være mulig å følge arbeidet og gi innspill. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering.  

028-2022 Eventuelt 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

Alle 

 


