
 
 

 

Referat 
 

Møte: Styringsgruppemøte 
Utviklings- og 
strategiplan 2035 

Tilstede: Nils Fr. Wisløff, Halfdan Aass, Kari 
Jussie Lønning, Finn Egil Holm, Rune 
A. Abrahamsen, Tom Henri Hansen, 
Toril Krogsund, Kristin Nilsen, Cecilie 
P. Øien, Anita H. Gomnæs, Tom Roger 
Frost (for Joan) 

Møtedato: 18. september 2017 
Tidspunkt: Kl.1430 - 1600 
Sted: Rosenkrantsgt.11, 

Drammen 
Møteleder:  Nils Fr. Wisløff 
Referent: Cecilie S. Monsen Forfall: Sheryl Swenson, Joan S. Nygard 

 
Agenda: 
 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av referat 
3. Status utviklingsplanen 

o Arbeidsgrupper 
o SWOT-analyse 
o Mål og målformuleringer 

4. Status prosjekter 
o Fremtidig organisering av prehospitale tjenester 
o Samling av akuttkirurgien for Kongsberg og Drammen i Drammen 

5. Status framskrivninger  
6. Tidsplan 
7. Eventuelt  

  
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
1 Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent  
 

  

2 Godkjenning av referat 
Referat fra forrige møte godkjent  
 

  

3 Status utredningsarbeidet 
Alt er foreløpig under arbeid. 
 
Arbeidsgrupper 
Arbeidet går etter plan. 
 
Seminar 29/8 Rehab/Hab avholdt med svært god 
deltakelse fra kommunene. 
Seminar 21/9 Psykisk helsevern/Tverrfaglig spes. 
behandling – god påmelding fra kommunene. 
 
Arb.gruppe «IKT områdeplan» etablert med et 3-års 
perspektiv – et VVHF/HSØ prosjekt. Må sees på i 
sammenheng med arbeidsgruppe «Teknologi og utstyr». 
 

  



 
 

 

SWOT-analyse 
Analysen ble gjennomgått og diskutert.  
Saken vil presenteres i styret Vestre Viken 25/9. 
 
SWOT-analysen er under arbeid, og tas til orientering i 
styringsgruppen. 
 
Mål og målformuleringer 
Gjennomgang av prosessen videre. Forslag til mål og 
målformuleringer fremlegges for AD’s ledergruppe 
9.oktober. 7 målområder er foreslått for videre arbeid. 
 
I samarbeid med stabsdirektører oppnevner prosjektet 
deltakere fra stab/klinikker som inngår i ressursgrupper 
som skal utarbeide forslag til mål og målformulering 
Prosjektet bistår i prosessen mht. organisering, 
planlegging og gjennomføring 
 
Eventuelle innspill til innhold i målformuleringer sendes 
til Rune Abrahamsen.  
 
Det planlegges med følgende møter fremover for å 
forankre målområdene:  

 Foretakstillitsvalgte/vernetjeneste 12.oktober – 
bruke noe tid i formøtet/ev 19.oktober etter 
ledersamlingen. 

 Brukerutvalg 16.oktober. 
 Kommunene/referansegruppa 23.oktober 
 Styringsgruppemøte 23.oktober. NB! Bytte 

tidspunkt ml disse 2 møtene. 
 Styremøte 30.oktober 

 
4 Status prosjekter 

Fremtidig organisering av prehospitale tjenester 
Prosjektet skal vurdere de 4 alternativene for 
organisering. 
Alle deltakere i prosjektgruppen er nå på plass. 
 
Samling av akuttkirurgien for Kongsberg og Drammen i 
Drammen 
Gruppen skal utarbeide forslag til arbeidsmetodikk og 
fremgangsmåte. 
Alle deltakere i prosjektgruppen er nå på plass. 
 

  
 

5 Status framskrivninger 
Viktige elementer i en utviklingsplan.  
Utviklingsplaner for de enkelte helseforetak må bygge på 
de samme forutsetninger. 
Framskrivninger for alle helseforetak må koordineres. 
 
HSØ/Sykehuspartner skal etter planen gjennomføre 

  
 
 



 
 

 

«nasjonale» framskrivninger i november. 
Dette vil ikke være tidsnok for VV og framskrivingen som 
ble gjort i sammenheng med konseptfaseutredningen for 
nytt sykehus i Drammen vil legges til grunn for planen.  
 

6 Tidsplan 
Dagens tidsplan gir utfordringer med hensyn til høringer 
– spesielt overfor kommunale høringsorgan. 
Det vil derfor bli søkt HSØ om endret fremdriftsplanen 
med hensyn til overleveringsfrist til HSØ, fra 01.03.2018 
til 01.05.2018.  

  
Det er ønsket eget møte med ordførerne/kommunene i 
forkant av høringen. Kan ev koordineres med møte i 
Vestregionen i februar 2018.  
 

  
 
 

7 Eventuelt 
Ingen innmeldte saker 
 

  

 


