Referat (godkjent) fra «innledende drøfting» med TV20
Møte:

Referat fra «innledende drøfting» med TV20 – Styresak vedr. «Omstilling kort sikt
ØLP-perioden 2017-2020»

Møtedato: 06.12.2016
Til stede:

Fra arbeidstakerorganisasjonene: Marianne Frantzen (vararepr. Delta), Maria Van
My Nguyen Giebels (NFF), Wenche Hansen (Fagforbundet), Liv Haugli (NSF),
Glenn-Erik Wold (vararepr. NITO), Hanne Henriksveen (NRF), Magne Tronstad
(stedfortreder FHVO), Toril Smaaberg (Ergoterapeutene), Monica Halvorsen
(DNJ), Jens Chr. Laursen (Dnlf)
Fra arbeidsgiver: Adm. direktør Morten Lang-Ree, fagdirektør Toril Kolås, viseadm.
direktør Astrid B. Mjærum, økonomidirektør Nina Lier, prosjektsjef Ingerlise Ski og
HR-direktør Rune Hummelvoll

Referent:

Adm. koordinator Bente Solbakk

Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saknr
1.

Saktittel/referat
Innledende drøfting av styresak vedr. «Omstilling kort sikt – ØLP-perioden
2017-2020»
Adm. direktør Morten Lang-Ree startet drøftingsmøtet med en orientering om at det blir
gjennomført et «innledende drøftingsmøte» om saken tirsdag 06.12.16, og at det formelle
drøftingsmøtet med TV20 avholdes torsdag 08.12.16 kl. 09:00 – 11:00. Årsaken til denne
tilnærmingen er at det ikke har blitt sendt ut drøftingsunderlag/dokumentasjon i tilstrekkelig
god tid før møtet. Det ble videre informert om at styresaken er gjennomgått i ledermøtet og i
styringsgruppemøtet tidligere sammen dag. Brukerutvalget har vært involvert i
gjennomgangen i styringsgruppen.
Prosjektsjef Ingerlise Ski leste opp foreløpig versjon av administrerende direktørs vurdering
og konklusjon samt forslag til vedtak i styresaken.
Adm. direktør Morten Lang-Ree ba om en kort innledende innspillsrunde fra TV20 på
innholdet og formuleringene i utkastet til styresak.
Innspill knyttet til formuleringer og begrepsavklaringer ble notert ned av arbeidsgiver og
vurderes innarbeidet i endelig versjon av styresaken.
Innspill til styresaken fra TV20:


BESØKSADRESSE
Furnesvegen 26
2380 Brumunddal

Godt beskrevet om tykktarmsbehandling. Bra med et perspektiv om ivaretar behov
for utdanning av legespesialister.
POSTADRESSE
Postboks 104
2381 Brumunddal

Tlf: 06200 Faks: 62 33 34 50
E-post: postmottak@sykehuset-innlandet.no

Org.nr.

983 971 709

Ansvar



Det bør vurderes å legge inn tallgrunnlag for neo (nyfødt intensiv) – dette vil gjøre
det lettere for ansatte og omgivelsene å forstå omfang av endringer og sette
endringene i perspektiv.



Mht urologitilbud – sjelden at tilstander knyttet til urologi er akutt, men ha i mente
at det tidligere historisk sett har vært noen utfordringer knyttet til urologitilbudet på
Lillehammer.



Pacemakere – ca 100 ekstra innleggelser vil komme på Elverum fra Oppland. Det
ble stilt spørsmål ved om Elverum har kapasitet til å ta i mot så mange operasjoner.



Innspill om at adm. direktør ikke bør «legge seg for flat» i innledningen knyttet til i
hvilken grad man har tatt tak i endringsutfordringer og behov. Det kan kanskje
heller formuleres som «Innlandsmodellen ikke har vist seg å fungere så godt som
opprinnelig tiltenkt»



Det ble stilt spørsmål angående tydeliggjøring av behovet og begrunnelsen for
omorganiseringen av divisjon Habilitering/ rehabilitering. Administrerende direktør
gjorde rede for sin begrunnelse for forslaget.



Ulike begrepsbruk i styresaken knyttet til «veiledning for utviklingsplaner». Se på
om dette skal korrigeres i saken. Veilederen bør legges med som vedlegg.



Coloncancer foreslås flyttet til Gjøvik. Forslag om å ta med tall over hvor mange
operasjoner av denne typen man gjennomfører ved divisjon Gjøvik i dag.



«Nedtak av senger»? Rettes til nedtak av årsverk? Skrive noe om å redusere liggetid
som vil føre til reduksjon av årsverk.

Saksunderlag for formell drøfting torsdag f.k. sendes til TV20 innen utgangen av onsdag d.u.

2

