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Møtereferat – Referat styringsgruppemøte 2 - 16.09.21  
 
Saksnr.: 2021/11219-2 
Dato: 16.09.2021 
Sted: SKYPE 
 
Deltakere:  
Tom Christian Martinsen, viseadm. direktør, prosjektansvarlig og leder av styringsgruppen 
Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør  
Rune Wiseth, klinikksjef, Klinikk for hjertemedisin 
Kjetil Andreas Hognestad Karlsen, klinikksjef, Klinikk for akutt- og mottaksfunksjon 
Elin Ulleberg, klinikksjef, Psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet 
Tina Strømdal Wik, konst.klinikksjef, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer 
Viggo Mastad, avd.sjef Nevroklinikken 
Brita Pukstad, prodekan / overlege, prosjektansvarlig leder 
Odd Gunnar Ellingsen, avd.sjef Nidaros DPS, prosjektansvarlig nestleder 
Wenche P. Dehli, helse-/velferdsdirektør Trondheim kommune, kommunerepresentant  
Leif Vonen, kommuneoverlege Værnesregionen, kommunerepresentant  
Lene S. Salberg, samhandlingsleder kommunene (bytter på deltakelse med Wenche Dehli)  
Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt overlegeforeningen 
Anne Berit Lund, hovedverneombud 
Halvard Kjelås, brukerrepresentant, brukerutvalget 
Regine Sophie Westgaard, ungdomsrådet 
 
Ikke møtt: 
Wenche P. Dehli (Lene Stene Salberg møtte for Wenche P. Dehli) 
Leif Vonen 
Regine Sophie Westgaard 
 
Møteleder: Tom Christian Martinsen 
Referent: Brita Pukstad 
Kopi til: 
 

Sak Tema Ansvarlig(e) Tiltak/ 
Beslutning 

10/21 Godkjenning av referat fra møtet 26.08.21  

 Ingen kommentarer til referatet 
 

 

Tom Chr. 
Martinsen 

Beslutning: 
Referatet 
godkjennes 

11/21 Status på nettside, videre oppfølging av denne, og 
utlegg av kommunikasjonsplanen på nettsiden. 

 Informasjon om at nettsiden vil ha 
tilsvarende format som forrige prosess med 

Tom Chr. 
Martinsen, 
Brita Pukstad 
 
 

Tiltak: 
Styringsgruppen 
støtter 
opprettelse av 
nettside 



Side 2 

 

utviklingsplan St. Olavs hospital, og med 
lenker til denne samt regional nettside.  Kan 
publiseres innen kort tid. Ber 
styringsgruppen godkjenne at innhold kan 
legges ut, bl.a. møtelogg styringsgruppe med 
tilhørende referater samt 
kommunikasjonsplan.  
 

12/21 Status på bestilling av tekstbidrag til 
utviklingsplanen. 

 Introduksjon til hvordan arbeidet med å 
utvikle bestillingsnotater har foregått, og 
behov for å spisse bestilling.   

 Et eksempel på bestilling for tema Vi tar i 
bruk kunnskap og teknologi for en bedre 
helse ble demonstrert.  Stikkord: 
- Generisk del lik for alle bestillinger 
- Tre punkter med konkret bestilling relatert 
til disposisjonsmal fra RHF’et og det 
regionale prosjektet knyttet til aktuelle tema 
for henholdsvis kapittel 3, 4 og 5.  
- Presisering av frihetsgrader 
- Fremheving av å få frem fotavtrykk for St. 
Olavs hospital med konkretisering.  

 Mange gode innspill fra styringsgruppen på 
format og innhold av bestillingsnotat. 
Tilbakemelding om at det er betryggende 
med grundig forarbeid på denne fasen av 
prosjektet. Prosjektledere bør i enda større 
grad spisse bestillingen og få frem hva som 
skal prioriteres for å unngå at man skriver 
uttømmende om alt, da vil det viktigeste for 
St. Olav «drukne»; det som er viktigst for St. 
Olav å få frem må prioriteres, følgelig må 
annet prioriteres ned. Samtidig må det ikke 
bli for massivt med informasjon til 
bidragsyterne. Finne en god balanse. 
Fotavtrykk for St. Olavs hospital må fås frem 
enda bedre hvor vi fokuserer på vår rolle som 
universitetssykehus samt vårt ansvar som 
faglig spydspiss og tyngste aktør innen 
forskning og innovasjon i regionen. Alt /det 
meste av utviklingsplanen bør sees i lys av 
dette.  

 Styringsgruppen uttrykte et ønske om å sikre 
at kapittelbidragene ikke bare fikk et 
overordnet preg og nivå. Hvordan sikre 
innspill fra flere hold, bl.a. fagmiljøene? Godt 
forslag å sikre dette vha jevnlig informasjon 
til Hovedledelsen, som da også kan holdes 
orientert om hvem som skriver hvilke tema. 
Det vil også bli anledning til at klinikksjefer 

Tom Chr. 
Martinsen, 
Odd G. 
Ellingsen, 
Brita Pukstad 

Tiltak: 
Prosjektgruppen 
tar med seg 
innspillene i det 
videre arbeidet.  



Side 3 

 

får konkrete tekstbidrag å ta med seg videre 
til fagmiljø for medvirkning og innspill. Videre 
godt innspill å foreslå at detaljer på fagnivå 
med fordel kan legges til klinikkvise planer, 
og oppfordre fagmiljøene til å benytte seg av 
dette.  

 Viktig å sikre brukerstemmen samt skape 
engasjement for involvering av arbeidet med 
utviklingsplan ved St. Olavs hospital i 
kommunehelsetjenesten og hos fastlegene.  

 

13/21 Plan for medvirkningsmøter med interessenter. 

 Prosjektansvarlige er invitert inn i 
brukerutvalgets månedlige møter, og har 
takket ja til dette. Første møte blir mandag 
20.09.21 

 Det er tatt kontakt med NAV, videre er det 
lagt en plan for dialog med 
prosjektansvarlige for utviklingsplaner ved 
HMR og HNT 

 Plan for involvering av fastleger er diskutert 
innad i prosjektgruppen, og i dagens møte 
gode innspill fra styringsgruppen. Stikkord: 
ASU, Fagråd for legesamarbeid, FALP 

 Private aktører som interessenter ble 
diskutert. Innspill: Private aktører som 
leverandører av helsetjenester er tematikk 
som primært ligger på regionalt nivå. Private 
aktører som samarbeidspartnere innen 
forskning og innovasjon er en stemme som 
er nyttig å få inn i utviklingsplan på HF-nivå.  

 

Tom Chr. 
Martinsen 
Odd G. 
Ellingsen, 
Brita Pukstad 

Tiltak: 
Prosjektgruppen 
tar innspillene 
med i det videre 
arbeidet.   

14/21 Plan for involvering av deltakere i de regionale 
arbeidsgruppene. 

 Representantene fra St. Olavs hospital som 
har vært med i de regionale arbeidsgruppene 
hvor status- og fremtidsnotater har blitt 
utarbeidetvil bli invitert inn i det lokale 
arbeidet. Vi ønsker et møte med alle 
representantene først, og deretter være i 
dialog med de enkelte for innspill til konkrete 
kapitler 
 

Tom Chr. 
Martinsen, 
Brita Pukstad, 
Odd G. 
Ellingsen 

Tiltak: 
Styringsgruppen 
tar 
orienteringen til 
etterretning 

15/21 Eventuelt 

 Den regionale styringsgruppen har besluttet 
lengre frist for levering av utkast til lokal 
utviklingsplan for St. Olavs hospital. Ny 
tidslinje for prosjektet hvor første utkast til 
behandling i Styret ved St. Olavs hospital blir 
primo/medio mars 2022. Prosjektgruppen 
anser mer tid som svært positivt, men likevel 

Tom Chr 
Martinsen 

Tiltak: 
Styringsgruppen 
tar beslutningen 
til etterretning. 
 



Side 4 

 

viktig å holde tempo oppe nå i høst som 
planlagt.  

 


