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Forfall:  
Møteleder: Anders Debes 
  
Referent: Maria Helena Powell 

 
 
 

Saksnr. Sakstittel Ansvar: 

001-2021 Konstituering av styringsgruppen  

Styringsgruppens medlemmer ble kort presentert.  

 

Kommentarer til saken: 

Det var ingen kommentarer til saken. 

 

Forslag til konklusjon: 

Styringsgruppen etableres fra 17. desember 2021 med de 
medlemmer som er foreslått.  

Anders Debes 

002-2021 Bakgrunn for oppdraget 

Styringsgruppens leder presenterte bakgrunnen for 
oppdraget.  

«Helse XX RHF skal utrede fremtidige behov for 
intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten. Utredningen skal 
omfatte organisering, sammensetning av kompetanse, 
utforming og utstyrsnivå. Variasjoner i behov ved 
intensivenheter skal ivaretas i utredningen. Relevante aktører 
herunder Helsedirektoratet skal involveres i arbeidet. Arbeidet 
må sees i sammenheng med oppdrag om plan for tilstrekkelig 

Anders Debes 
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tilgang til- og opprettelse av nye utdanningsstillinger for 
intensivsykepleiere.» 

 

Kommentarer til saken: 

Det var ingen kommentarer til saken. 

 

Konklusjon: 

Styringsgruppen tar informasjonen til orientering. 

003-2021 Oppdragsforståelse, avgrensning 

Mandat for arbeidet ble godkjent i interregionalt 
fagdirektørmøte 14. desember 2021. 

Arbeidet deles inn i to faser: 

Fase 1: Et arbeid med å tydeliggjøre definisjoner og hvordan 
man bør innrette beredskap ved variasjoner i behov på tvers 
av regionene, vil kreve et interregionalt samarbeid.  

Fase 2: Utredningsarbeidet knyttet til intensivkapasitet 
regionalt/lokalt gjøres i hver region med bakgrunn i et eget 
mandat. 

I 2019 utarbeidet en interregional arbeidsgruppe på oppdrag 
fra interregionalt fagdirektørmøte rapporten «Regional 
intensivutredning: Status, utfordringsbilde og 
fremtidsperspektiv». Arbeidsgruppen ble ledet av Hans 
Flaaten, Helse Vest RHF.  

Rapporten fra arbeidet i 2019 legges til grunn for videre 
arbeid. 

Kommentarer til saken: 

Styringsgruppen skal sammen med arbeidsgruppen levere en 
rapport i løpet av tre måneder til det interregionale 
fagdirektørmøtet. Det vil derfor være svært viktig at 
arbeidsgruppen får tydelige føringer for hva som skal 
beskrives.  

Det anbefales at det avholdes et møte med prosjektgruppen 
som arbeider med del to av oppdraget. 
 

Konklusjon: 

Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at det 
planlegges et møte med prosjektgruppen ad oppdrag del to. 

Anders Debes 

 

004-2021 Føringer til arbeidsgruppen 

Kort diskusjon om føringer til arbeidsgruppens arbeid. 

Anders Debes 



 

 

Vedr. sammensetning av arbeidsgruppens medlemmer: det 
er mange hensyn å ivareta (antall, fagområder, profesjon, 
geografi m.m.)  

Er fagområdene tilstrekkelig representert i arbeidsgruppen 
(anestesi / kardiologi)? 

 

Kommentarer til saken: 

Det vil være viktig å se hen til arbeid gjort i andre land, eks. 
England og Italia med tanke på erfaringer fra pandemien.  

Arbeidsgruppen må se på definisjon av senger fra arbeidet i 
2014 i vurderingen. Definisjoner fra andre land bør også 
inkluderes i vurderingsgrunnlaget.  

I tillegg til intensivplasser bør intermediær og 
overvåkingsplasser inkluderes separat i tallgrunnlaget, også 
ved beredskapssituasjoner. 

Det kom innspill på at økonomiske 
konsekvenser/strukturelle hinder, konsekvens/risiko ved 
innleie/vikarbruk bør inngå som del av arbeidet. Dette må 
imidlertid vurderes nøye opp mot oppdragsteksten slik at 
man ikke går utover oppdraget.  

SKDE-rapportene kan vurderes inkludert som grunnlag i det 
videre arbeidet.  

Arbeidsgruppen må også se på tiltak etablert etter arbeidet i 
2019, samt vurdere om disse har hatt noen effekt og bør 
videreføres. 

 
Konklusjon: 
Styringsgruppen ber om at innspill gitt i møtet inkluderes i 
mandatet for arbeidsgruppen. 
 

005-2021 Organisering av arbeidsgruppen 

Det informeres om at alle forslag til representanter til 
arbeidsgruppen ikke er innkommet ennå (fristen satt til 
20.12.21). Arbeidsgruppen oppnevnes derfor i neste møte. 
Avklaring av leder for arbeidsgruppen vil også besluttes i 
neste møte. 

 
Kommentarer til saken: 
Styringsgruppen ga sin støtte for opprettelse av 
arbeidsgruppen. 
 
Konklusjon: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

Anders Debes 

006-2021 Møteplan for styringsgruppen Anders Debes 



 

 

Styringsgruppens leder presenterte muntlig forslag til 
møteplan for styringsgruppen.  

 

Kommentarer til saken: 

Styringsgruppen ønsker møter fra 0800-0900 annenhver 
tirsdag. 

 

Konklusjon: 

Styringsgruppen godkjenner forslag til møteplan for 2022. 

007-2021 Eventuelt 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

Alle 

 
 


