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Saksnr. Sakstittel Ansvar: 

001-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 4. januar 2022 

Kommentarer til saken: 

Det ble bemerket at det er ønskelig å få tilsendt 
saksunderlagene i rimelig tid i forkant av møtene slik at 
styringsgruppens medlemmer har tid til å innhente innspill 
og forankre beslutninger før møtene. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 4. januar 2022. 

Anders Debes 

002-2022 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 17. 
desember 2022 

Kommentarer til saken: 

Til referatets sak 004-2021 føringer til arbeidsgruppen 
oppdateres referatet med følgende setning: I tillegg til 
intensivplasser bør intermediær og overvåkingsplasser 

Anders Debes 
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inkluderes separat i tallgrunnlaget, også ved 
beredskapssituasjoner. 

Tittel på tre av deltakere oppdateres.  

En antegning om diskusjonen omkring representasjon fra 
andre intensivenheter tas inn i sak 005-2021.  

Vedtak: 

Referatet oppdateres med de innspill som ble gitt i møtet og 
sendes ut til godkjenning med frist fredag 7. januar. 

003-2022 Mandat/oppdragsbeskrivelse til arbeidsgruppen 

Oppgavebeskrivelse for interregional arbeidsgruppe for 
intensivkapasitet var sendt ut med innkallingen. 

Arbeidsgruppen skal levere en rapport som svarer ut 
oppdraget knyttet til fase 1 innen 3. måneder fra oppstart. 

Kommentarer til saken: 

Konserntillitsvalgte anfører at det vil kunne være en 
utfordring med avgrensning ift. spesialenheter såsom nyfødt- 
barn-, og nevrokirurgisk intensivkapasitet. Fagmiljøene vil 
kunne rette eventuell kritikk til rapporten dersom den ikke 
beskriver helheten. 
 
Konserntillitsvalgte bemerker videre at avgrensningen 
knyttet til overordnede beskrivelser av 
strukturelle/økonomiske konsekvenser knyttet til driften av 
intensivvirksomheten bør omtales i endelig rapport.  
 
Styringsgruppens leder avklarer mandatets avgrensinger vs. 
oppdrag knyttet til fase 1 med fagdirektørene i de fire RHF-
ene før en endelig godkjenning av mandatet. 

Vedtak: 

Styringsgruppen ber om at styringsgruppens leder avklarer 
mandatets avgrensninger knyttet til fase 1 med 
fagdirektørene i RHF-ene.  

Mandatet godkjennes når avklaring foreligger.  

Anders Debes 

 

004-2022 Arbeidsgruppens sammensetning og lederfunksjon 

Representanter til arbeidsgruppen ble ikke endelig avklart 
før møtet.  

Forslag til arbeidsgruppens sammensetning sendes derfor ut 
til godkjenning til styringsgruppen med frist fredag 7. januar. 

Forslag til leder og nestleder for arbeidsgruppen skulle 
avklares i forbindelse med godkjenning av 
sammensetningen. 

Kommentarer til saken: 

Anders Debes 



 

Det ble i møtet foreslått at arbeidsgruppen selv utpeker leder 
og nestleder for arbeidet. Tidsfristene for arbeidet er 
imidlertid kort og det vil kunne være en utfordring med å 
overholde de korte tidsfristene dersom ikke leder utpekes så 
tidlig som mulig.  

Det ble videre bemerket at det er viktig at arbeidsgruppens 
sammensetning har god geografisk og faglig representasjon.  

Vedtak: 
Styringsgruppen får tilsendt endelig forslag til 
sammensetning av arbeidsgruppen med frist for godkjenning 
og oppnevning av leder og nestleder fredag 7. januar.  

005-2022 Tallgrunnlag - definisjon 

Saken ble utsatt til neste møte. 

Anders Debes 

006-2022 Milepælsplan 

Forslag til milepælsplan var sendt ut med innkallingen.   

Kommentarer til saken: 

Det var ingen merknader til milepælsplanen. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner forslag til milepælsplan. 

Anders Debes 

007-2022 Media og kommunikasjonspunkter 

Det er ønskelig å publisere saksdokumenter og godkjente 
referat på nett.  

Kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF vil ta 
ansvaret for publisering på RHF-ets nettsider. Helse Sør-Øst 
forankrer og koordinerer publikasjonen med øvrige RHF.  

Ev. mediehenvendelser knyttet til arbeidet vil håndteres av 
Helse Sør-Øst RHF. 

Kommentarer til saken: 

Styringsgruppen ber om at medieklipp knyttet til intensiv 
samles opp og forelegges styringsgruppen som del av 
saksunderlag til styringsgruppemøtene. 

Vedtak: 

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

Anders Debes 

008-2022 Eventuelt 

Det ble vist til nyhetsoppslag knyttet til intensivkapasitet og 
bemanning i Sverige de siste dagene. Det foreslås derfor at 
Sverige inkluderes i vurderingsgrunnlaget ad definisjoner fra 
andre land.  

Alle 

 
 


