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Observatør 
 

Panchakulasingam Kandiah, Helse Vest RHF 
Randi Midtgård Spørck, Helse Nord RHF  
Marie Skontorp, konserntillitsvalgt Helse Vest RHF 
Rolf Andre Oxholm, konserntillitsvalgt, Helse Sør-Øst RHF  
Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant, Helse Sør-Øst RHF 
Erik A. Buanes (leder arb.gruppen), Norsk intensivregister 
Tove H. Otterstad, Helse Sør-Øst RHF 
 
Nina Olkvam, Helse Sør-Øst RHF 
 

Forfall: 
 

Mona Sundnes, brukerrepresentant, Helse Midt-Norge RHF 
 

Møteleder: Anders Debes 
  
Referent: Maria Helena Powell 

 
 
 

Saksnr. Sakstittel Ansvar: 

029-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 21. april 2022 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 21. april 2022.  

Anders Debes 

030-2022 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 15. mars 
2022 

Kommentarer til saken: 

Det var ingen kommentarer til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøte 
15. mars 2022. 

Anders Debes 

031-2022 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 beskrives noen utfordringer siden hele arbeidsgruppen 
bør kjenne seg igjen i og stå bak definisjonene som 
fremlegges. 
  
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 videre med hvordan man skal telle sengene.  
 
Kommentarer til saken: 
Styringsgruppen mener at rapporten i stort sett svarer ut 
mandatet.  
 
Styringsgruppen bemerker at det må fremkomme at det i 
forbindelse med bemanningskategoriene og forslag til 
bemanningsfaktor bør tydeliggjøres at dette er en anbefaling 
fra arbeidsgruppen. Organisering av den enkelte enhet, 
herunder sikre bemanning og kompetanse er linjeledelsens 
ansvar. Styringsgruppen bemerker at ordet «bemanningsnorm» 
kan misforstås og bør tas ut av rapporten. Det må byttes ut 
med at det er en anbefaling av en bemanningsfaktor.  
 
Styringsgruppen er blitt informert om at det i 
arbeidsgruppen er ulikt syn knyttet til profesjoner ift 
bemanning/kompetansekrav. Styringsgruppen fremfører at 
kompetansekrav ikke er en del av mandatet. Denne 
uenigheten kommer til være der uavhengig av denne 
rapporten. Styringsgruppen gir arbeidsgruppens leder råd 
om å tilby at ulikt syn på dette eventuelt kan beskrives i eller 
som et vedlegg til rapporten.  
 
Styringsgruppen bemerker at det savnes mer spor av 
internasjonale referanse fra andre land knyttet til beskrivelse 
av dagens situasjon i Norge.  
 
Formuleringen omkring beleggsprosent bør revurderes og 
begrunnes med en referanse. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar arbeidsgruppens status til orientering 
og ber om at innspill og føringer gitt i møtet tas med ved 
ferdigstilling av rapporten.  



 

032-2022 Eventuelt 

Milepælsplan 

Ferdig rapportutkast 2.5 

Behandling i fagdirektørmøtet 13.5 

Oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet 23.5 

Alle 

 


