
  
 
 

Styringsgruppemøte 18. januar 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 
Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant, Helse Sør-Øst RHF 
Mona Sundnes, brukerrepresentant, Helse Midt-Norge RHF 
Anita Solberg, konserntillitsvalgt, Helse Midt-Norge RHF 

 
Erik A. Buanes, Norsk intensivregister 

 
Tove Hæreid Otterstad, Helse Sør-Øst RHF 
Nina Olkvam, Helse Sør-Øst RHF 

Forfall: Rolf Andre Oxholm, konserntillitsvalgt, Helse Sør-Øst RHF 
Møteleder: Anders Debes 

Referent: Maria Helena Powell 
 
 
 
 

Saksnr. Sakstittel Ansvar: 

010-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 18. januar 2022 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 18. januar 2022. 

Anders Debes 

009-2022 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 4. januar 
2022 

Kommentarer til saken: 

Anita Solberg, konserntillitsvalgt, Helse Midt-Norge RHF er 
vara og deltakerlisten oppdateres derfor tilsvarende. 

Vedtak: 

Referatet oppdateres med de innspill som ble gitt i møtet. 

Anders Debes 

011-2022 Revidert mandat/oppdragsbeskrivelse til 
arbeidsgruppen 

Anders Debes 

 

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 62 58 55 00 

Postboks 404 Telefaks: 62 85 55 01 
2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no 

Org. nr.: 991 324 968 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 Forslag til revidert mandat/oppdragsbeskrivelse fase 1 for 
arbeidsgruppen var sendt ut med innkallingen. 
Etter dialog med fagdirektørene opprettholdes tidligere 
godkjent mandat fra 14.12.2021. 

Kommentarer til saken: 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering og opprinnelig 
mandat opprettholdes. 

 

012-2022 Arbeidsgruppens sammensetning - revidert 

Forslag til revidert sammensetning av arbeidsgruppen 
fremlegges styringsgruppen for godkjenning. 

Styringsgruppens leder har i forkant av møtet foreslått Eirik 
A. Buanes som leder av arbeidsgruppen. Etter beslutning om 
lederfunksjon ble Eirik Buanes invitert inn i møtet og ga en 
presentasjon av seg selv og sine forventninger til arbeidet. 

Kommentarer til saken: 

Det bemerkes at det er ønsket referatført at konteksten som 
bakgrunn for oppdraget som. f.eks. økonomi vs. drift av en 
intensivseng, ikke oppfattes som en del av arbeidsgruppens 
oppdrag, og det stilles spørsmål om i hvilken fase denne 
konteksten allikevel kan/bør beskrives. 

Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner forslag til arbeidsgruppens 
sammensetning og leder. 

Anders Debes 

013-2022 Tallgrunnlag - definisjon 

Styringsgruppen ble fremlagt en kort presentasjon knyttet til 
analyseenhetens arbeid v/ Nicolai Møkleby, Helse Sør-Øst 
RHF. Arbeidet gir et overordnet bilde av intensivkapasiteten i 
Helse Sør-Øst. Arbeidet er i utvikling og vil skje i samarbeid 
med de andre regionene. 

 
Kommentarer til saken: 
Styringsgruppen bemerker at det vil være viktig å inkludere 
øvrige regioner i arbeidet samt å gi arbeidsgruppen tilgang til 
dataene. 

 

Det stilles også spørsmål om arbeidsgruppens definisjoner vil 
påvirke kategoriseringen i datagrunnlaget. 

 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar informasjonen til orientering. 

Anders Debes 

014-2022 Media og kommunikasjonspunkter 

Styringsgruppen fikk tilsendt informasjon knyttet til 
mediehenvendelser og kommunikasjonspunkter med 
innkallelsen. 

Anders Debes 



 Kommentarer til saken: 

Styringsgruppen ber om at medieklipp knyttet til intensiv 
samles opp og sendes ut ukentlig på mail (ikke 
Admincontrol). 

Det bemerkes også at enkelte av sakene ligger bak 
betalingsmur. Det er ikke mulig å legge til rette for at alle kan 
lese alle artikler. 

Det utarbeides et forslag for hvordan dokumentasjon fra 
styringsgruppemøtene kan publiserer på nettet. Saken legges 
frem i neste møte. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering med de innspill som 
ble gitt i møtet. 

 

015-2022 Eventuelt 

Det bemerkes at arbeidsgruppen får kort tid til leveranse. 

Alle 

 


