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Referat koordineringsgruppen Utviklingsplan 21.06.2017  

 
Møtedato: 
21.06 

Møtevarighet 
2 t 

Møtested: 
BM 11 

Neste møte: 
24.08.17 

Møteleder 
Hans Ole 
SIljehaug 

Referent: 
Karin I. Steen 

  
Til stede frem til 12.15: 

Tor Åm, Hans Ole Siljehaug, Cathrine Tørum, Marit Kvikne, Grete Samstad, Birgit Reisch, Heidi 
Magnussen, Astrid Haugen, Anne Berit Lund, Lise Dragset, Bjørn Bratvik. Karin I. Steen, Anne Kari 
Steinsvik, Halvard Kjelås, Hilde Grimstad, Marte Walstad. 
 
Til møtets slutt: 
Grete Samstad, Astrid Haugen, Birgit Reisch, Hans Ole Siljehaug, Cathrine Tørum, Karin I. Steen, 
Anne Berit Lund 
 
Forfall: 

Åge Lien 
 
 
Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

 1  Godkjenning av referat 
 
Navn må rettes opp. Ellers spørsmål om i hvilken grad vi har fulgt 
opp enkeltpunkter i referat fra 31.03.  
 

 Karin   

2 Informasjon  
Hans Ole Siljehaug – Nytt siden sist: 
Interessentanalyse er ferdigstilt og godkjent. Skal ligge på intra- og 
internett. 
 
Questback til klinikker svarfrist 16.06. 
Supplerende questback til medlemmer av koordineringsgruppen med 
svarfrist 25.06. Cathrine Tørum tar i mot innspill og utarbeider en 
råtekstrapport som koordineringsgruppen kan få tilsendt dersom de 
ønsker det. 

 
Sykehusbyggs framskrivningsarbeid er presentert for St Olavs 
ledelse. Kommer tilbake til den i heldagsmøte 24.08.  
 
Rapport fra den regionale Teknologigruppen er lagt frem og vil evt 
tas opp som sak i heldagsmøte 24.08. Ansvar Hans Ole Siljehaug. 
 

Hans Ole 
 
 
 
 
 
Cathrine 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Ole 

 

3 Informasjon ble gitt av Hans Ole Siljehaug om arbeidet som pågår i   
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Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

HNT og HMR. Rask gjennomgang som tyder på at de har andre og 
bredere involveringsprosesser enn oss, særlig i Møre og Romsdal. 
Her gjennomfører de blant annet brede dialogmøter, flere slike med 
opptil 140 deltakere.  
 
Ved St Olav: 
Det er behov for å få en oversikt over pågående og ferdigstilte 
regionale prosesser/prosjekter som er aktuelle i arbeidet med 
utviklingsplanen. 
 
Det var enighet om at det nå er avgjørende å få en omforent 
nåtidsbeskrivelse (kap. 1, 2 og 3) som kan benyttes den 24. august i 
det videre arbeid med analyser/veivalg valg av målbilde/tiltak.  
 

4 Informasjon av Cathrine Tørum vedr innspill som har kommet fra 
klinikkene. Innspill kunne mottas inntil Quest-back forespørselen ble 
lukket 28 juni. 

  

5 Heldagsmøte 24.08. Hensikt med dagen.  
Dagen var først tenkt som ett møte der koordineringsgruppen møter 
aktuelle interessenter. Det besluttes i møtet at denne dagen blir 
arbeidsmøte for koordineringsgruppen med følge. Alle medlemmer 
fra koordineringsgruppa inviteres til å ta med seg èn person som de 
mener kan bidra nyttig i prosessen per 24. august. 
Det innkalles til nytt større møte (workshop) i oktober der aktuelle 
interessenter inviteres.  Møtet skal avholdes før høringsrunden. Det 
vil også gå en invitasjon til kommunegrupper i tillegg til utvalgte 
interessenter beskrevet i kommunikasjonsplanen. Ansvar: Cathrine 
Tørum. 
Forslag til temaer 24.08: 
Videre prosess i planarbeidet. 
Forankring og involvering. 
 
Det lages caser til diskusjon konkret inn i kapitlene i 
utviklingsplanen (veivalg, analyseprosess…). 
Fremskrivning fra Sykehusbygg. 
Evt. Teknologigruppens rapport. 
 
 

  

6 Milepælsplanen revideres fortløpende med behandling i 
koordineringsgruppa. Det er utarbeidet et nytt forslag med mer 
detaljerte opplysninger. Den ble lagt frem i møtet.  
 

Karin  

7 Tidligere er det innkalt til møter i aug-sep-nov-des-jan-febr-. 
Det blir noen endringer og det planlegges møter hver måned, 
inkludert heldagsmøte i august og oktober.  

Cathrine  
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