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Møtetittel    Styringsgruppemøte, Helgelandssykehuset 2025 

Møtested       Videokonferanse/Skype Møtetid 23.01.2018 

Møtenummer 17 Innkalt 

av/dato 

Merethe Myrvang 

16.01.2018 

Referent Merethe Myrvang 

Kopi  

Vedlegg Innspill fra Bjørn Haug - Høringsrapporten 

 

Navn Organisasjon Til 
stede 

E-post 

Fred A Mürer Adm. Dir.  x Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no ; 

Bjørn Bech-Hanssen Prosjektansvarlig 
Helgelandssykehuset 

x Bjorn.Haug@helgelandssykehuset.no ; 

Bjørn Haug Enhetsdirektør 
prehospitale tjenester 

x Bjorn.Bech-Hanssen@helgelandssykehuset.no ; 

Eirik Holand Psykiatri og rus x Eirik.Holand@helgelandssykehuset.no ; 

Christian Brødreskift Sykehusbygg HF  Christian.brødreskift@sykehusbygg.no ; 

Anneli Tyvold Sykehusbygg HF  Anneli.tyvold@sykehusbygg.no ; 

Merethe Myrvang kommunikasjonsrådgiver x merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no ; 

Fred A Mürer Konst. adm. direktør x Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no ; 

Hilde Rolandsen Enhetsdirektør HN x Hilde.Rolandsen@helse-nord.no ; 

Sissel Brufors Jensen Brukerrepresentant x jensensissel@hotmail.com ; 

Vigdis Ottersen Hovedtillitsvalgt YLF  Vigdis.Ottersen@Helgelandssykehuset.no ; 

Tor Magnus Molund Hovedverneombud x Tor.Magnus.Molund@helgelandssykehuset.no ; 

Sissel Alterskjær Konserntillitsvalgt x Sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no ; 

Bengt Ole Larsen Konsern 
hovedverneombud 

 Bengt.ole.larsen@helse-nord.no ; 

 
 

Saksnr Vedtak/ 
orientering 

Sak 

1/18 Vedtak Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/18 Vedtak Godkjenning av referat fra STGR møte nr. 16 

3/18 OSAK Månedsrapport desember 

4/18 OSAK Høringsrapport 

5/18 Vedtak Ny organisering 

6/18 OSAK Eventuelt  
 

Neste møte  Berammes så snart styret har vedtatt ny organisering og 
ekstern ressursgruppe skal konstitueres 
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SAKSLISTE  

Saksnr Sak Ansvarlig 

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 
 

2/18 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedtak: Referat fra styringsgruppemøte nr. 16 godkjennes 
 

 

 

 
3/18 

Sak: Månedsrapport desember 

Vedtak: Månedsrapporten tas til etterretning 
 

 

4/18 

Sak: Høringsrapport 
 
Innspill:  
 

 Rapporten er ikke enkelt å lese 

 Mange høringsinnspill går på innholdet i det lille akuttsykehuset – 
kommer ikke god nok fram 

 Skepsis til silingsrapporten kommer ikke godt nok fram 

 Styringsgruppa burde vært involvert i rapporten på et tidligere 
tidspunkt 

 
Adm. dir.: Foreslår at kommentarene sendes til Sykehusbygg. Ber om en 
kvalitetssikring på at alle innspill har kommet med. Rapporten vil bli en 
del av kunnskapsbasen for ressursgruppa. 
 

Vedtak: Høringsrapporten tas til orientering. Innspill fra Bjørn Haug 
oversendes Sykehusbygg for vurdering om dette er ivaretatt i 
rapporten. 
 

 

Adm. dir. 

5/18 Sak: Ny organisering 
 
Innspill til styresaken:  
 

 Saken må vise at drøftingspunkter med de tillitsvalgte blir 
ivaretatt 

 Savner medisinskfaglig kompetanse i intern prosjektstøtte 

 Saken bør konkretisere hva som er styringsgruppas rolle, hvordan 
ressursgruppas kobling mot linja skal ivaretas 

 Transparens: må være mulig å følge beslutningsrekka, se hva 
konklusjonene underveis bygger på 

 Ressursgruppa må ha et klart mandat. Den må lage en plan for 
arbeidet, inkludert milepæler og fast rapportering til 
styringsgruppa. Oppdatert mandat for styringsgruppa samt 
mandat for ressursgruppa forelegges styringsgruppa i neste møte 

 

 

 

Adm. dir. 
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 Intern prosjektorganisasjon skal være rent administrativ – 
prosjektstøtte i stabsfunksjon. Skal ikke ha noen befatning med 
utredningene.  

 Nettsidene må oppdateres så snart ny organisering og framdrift 
er vedtatt 

 
Vedtak:  Styringsgruppa slutter seg til styresak om ny organisering av 
prosjektet, med de innspill som har kommet frem under møtet. 
 
 

 Eventuelt:  

Neste møte   
 

 


