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Sak 08/17 

• Godkjenning av innkalling og saksliste. 

• Godkjenning av protokoll frå møte 2. mai 
2017. 

 

Møte styringsgruppa Utviklingsplan HMR 6. 
juni 2017 



Forslag til vedtak  

• Styringsgruppa godkjenner innkalling og 
saksliste for møte 6. juni 2017.  

• Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 
2. mai 2017. 
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Sak 09/17  

• Referatsaker (utan saksframlegg) 

    - Protokoll frå møte i koordineringsgruppa        

 5. mai 2017  
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Sak 10/17 

• Reorganisering av innsatsområdet 
samhandlingsperspektivet: Nok helsepersonell                              
med rett  kompetanse 

Møte styringsgruppa Utviklingsplan HMR 6. 
juni 2017 



For å sikre integrasjon mellom dei to områda, rådar ein til at:  
• Strategi- og handlingsplanar for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse inngår 

som del av utviklingsplan HMR 2019-2022.  

• Samhandlingsperspektivet Nok helsepersonell med rett kompetanse må sjåast i 
samanheng med arbeidet innan kompetanse i strategi og handlingsplan.  

• For å sikre kommunal medverknad i strategi og handlingsplan, supplerer ein 
arbeidsgruppene for dei fire hovudområda med ein kommunal representant i kvar 
gruppe.  

• Koordineringsgruppa for utviklingsplanarbeidet vert supplert med forskingssjef Berit 
Teige og personalrådgjevar Øyvind Eriksen, gitt deira rolle i strategi og 
handlingsplanarbeidet  

• Styringsgruppa for strategi- og handlingsplan og utviklingsplan vert integrerte, og følgjer 
same møteplan.  

• Arbeidet med strategi- og handlingsplan integrerast i utviklingsplan med felles høyring og 
vidare prosess med styrebehandling i februar 2018 og til RHF 1. mars 2018.  

 

 



Forslag til vedtak 

• Styringsgruppa sluttar seg til tilrådingane som 
følgjer endring i organisering av innsatsområdet 
i samhandlingsperspektivet: Nok helsepersonell 
med rett kompetanse og integrasjon mot 
arbeidet med strategi og handlingsplan for 
forsking, innovasjon, kompetanse og utdanning 
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Sak 11/17 

• Korleis ivareta teknologi og innovasjon i 
utviklingsplanarbeidet? 
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Organisering og forankring i etablert og pågåande arbeid 

• Organisatorisk er fagområda grovt sett delte mellom Klinikk for drift og 
eigedom(Avdeling for teknologi og utvikling) og Fagavdelinga 

• I OU arbeidet: Organisere eit team som skal ivareta teknologiprosessen på tvers av 
seksjonane i fagavdelinga og inn mot Avdeling for teknologi og utvikling i Klinikk for 
drift og eigedom 

• Ein ser føre seg at innsatsområdet kring teknologi og innovasjon kan handterast av 
dette teamet med representasjon av fagpersonar frå aktuelle fagområde/avdeling 

• Knytte opp mot arbeidet med strategi og handlingsplan for forsking, innovasjon, 
utdanning og kompetanse 

• Sikre integrasjon mot arbeidet med SNR, Helseplattformen og også arbeidet i 
IKTutvalet, regionalt og lokalt fagråd for digital samhandling i 
samhandlingsperspektivet 

• Regional ressursgruppe for teknologi 
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Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppa sluttar seg til organiseringa av 
innsatsområdet teknologi og innovasjon gjennom team i 
Fagavdelinga. 

2. Styringsgruppa gir Fagdirektør i oppdrag å ta arbeidet 
kring innsatsområdet teknologi og innovasjon vidare. 

3. Styringsgruppa tilrår at eksisterande regionale og lokale 
utval/fagråd innan området vert nytta for å understøtte 
tiltak som kjem fram av arbeidet med utviklingsplanen. 
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Sak 12/17 

• Program Dialogmøte 20. juni 2017.  
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Program Dialogmøte 20.juni 
10.00 - 10.15 Velkommen v/ Adm. dir 
10.15 -10.30 Status arbeidet i utviklingsplanen 

10.30 - 10.50 Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling 

10.50 - 11.00 Beinstrekk 

11.00 - 11.20 Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus 

11.20 - 11.40 Barn og unge 

11.40  - 12.00 Nok helsepersonell med rett kompetanse 

12.00 - 12.45  Lunsj 

12.45 - 13.45 Diskusjon  

13.45 - 14.05  Det barnemedisinske tilbodet  

14.05  -14.25 Bygningsmessig utviklingsplan 

14.25 - 14.45 SNR  

14.45 - 15.00 Oppsummering og avslutning v/Adm.dir 
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Forslag til vedtak 

• Styringsgruppa godkjenner program for 
Dialogmøte 20. juni 2017.  
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juni 2017 



Sak 13/17  

• Orienteringssaker; 

 

1. Status utviklingsplanarbeidet  

2. Framskriving Sykehusbygg  

3. Orientering om bygningsmessig utviklingsplan 
ved SEMCO  
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Status utviklingsplanarbeidet  

• Regionalt 

• Lokalt 

– Foretaksperspektivet 

– Klinikkperspektivet 

– Samhandlingsperspektivet 

Møte styringsgruppa Utviklingsplan HMR 6. 
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Status regionalt 
• Ekstern kvalitetssikring 

– Følgjeevaluering 

– I dialog med WSP-Norge 

• Sender over referat og planverk 

• Ynskjer å ta del i dialogmøte 20.juni 

• Statusrapport medio august 

• Delrapport i førekant av høyringsutkast (medio oktober) 

• Ferdig rapport etter høyringsrunden (januar 2018) 

Møte styringsgruppa Utviklingsplan HMR 6. 
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Status regionalt 

– Framskriving presentert for fagsjefmøte og direktørmøte 

– Nasjonal bemanningsmodell - gastrokirurgi i dialog med 
St.Olav; til fagleiarnettverket i kirurgi 

– Organisering leiing og kompetanse- til personalsjefsmøte; 
diskusjon kring felles skriving 

– Teknologigruppa leverer 15.juni 

– Uttrykt ønske om levande fagleiarnettverk også i arbeidet med 
utviklingsplanen 

 

Møte styringsgruppa Utviklingsplan HMR 6. 
juni 2017 



Status lokalt Foretaksperspektivet 
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Status lokalt Klinikkperspektivet 

 Klinikk LG I LG II LG III Møte i 
klinikkråd 

Ansvarleg 

Klinikk for psykisk helse og rus 17/3 24/5   10/5 K-A 

Klinikk for medisin og 
rehabilitering 

6/2 2/6    14. el 15./6  A/L 

Klinikk for diagnostikk 24/3     24/5  K-A 

Klinikk for kirurgi        13/6  K-A/L 

Klinikk for akuttbehandling        13/6  A(L 

Klinikk for kvinne barn og 
ungdom 

7/2 29/5    31/5  L-A 

Klinikk for drift og eigedom 28/3 19/5       

HR 22/5        A 

Økonomi 2/3        A 

Fag 28/2     12/6?  A 



Status lokalt  

Samhandlingsperspektivet 

• Oppstart arbeidsprosessar for dei prioriterte områda  

 - Barn og unge 
 - Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling 

 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor     
 sjukehus 

 - Kompetanse  Integrasjon strategi – Forsking, innovasjon,     

 utdanning, kompetanse  
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Orientering frå Sykehusbygg 
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Orientering frå SEMCO 
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Forslag til vedtak  

• Styringsgruppa tek orienteringssakene til 
vitande  
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