
 
 
 

 

 
 
 

PROTOKOLL 
 

Programstyremøte Nye Radiumhospitalet 
Tid: 
Sted: 

Tirsdag 30.juni 2020, kl. 07:30 – 08:50. 
Møterom: skype 
 

Sak P360  

Deltagere: 
Sigbjørn Smeland – klinikkleder KRE og leder av 
Programstyret 
Ellen Tønsager – tillitsvalgt fagforbundet 
Andreas Matussek – klinikkleder KLM 
Øyvind Skraastad – klinikkleder akutt 
Geir Teigstad – klinikkleder OSS 
Cathrine Hoelstad – tillitsvalgt NSF 
Anne Marit Wang Førland – tillitsvalgt DNLF 
Pauline B Due-Tønnessen – klinikkleder KRN 
Morten Tandberg Eriksen – klinikkleder KIT 
Ørjan Angel Sandvik – prosjektdirektør økonomi 
Tove Nakken – brukerrepresentant  
Lars Bestum - brukerrepresentant 

Fra programkontoret: 
Referent Elise Emilsen Bakke 
Leder av program Nye RAD Inger Heiberg 
 
 

Forfall: 
Christer Ofigsbø-Leite – prosjektverneombud 

 
Sak 23/2020  Godkjenning av dagsorden 
 
Vedtak: Dagsorden godkjennes. 
 
Sak 24/2020  Godkjenning av protokoll 
 

Vedtak: Protokoll godkjennes.  
 
Sak 25/2020  Bemannings- / kompetanseplan proton 
 
Jan Rødal presenterte kompetanseplaner og kompetanseoppfølging for protonterapi i OUS (se 
vedlegg). Kompetansebehov for AKB og AMF er for å sikre kompetanse til mottak av utstyret og 
hensiktsmessig og god klinisk drift.  
 
Vedtak: 
Programstyret tar saken til orientering og bemanningsbehov knyttet til kompetanseoppbygging 
legges til grunn i videre arbeid med budsjett 2021 og ØLP for OUS. 
 
Innspill og kommentarer: 

- Må planlegge for mottak av utstyr i Q3 2022.  
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- Forberedelsen som ble beskrevet på fysikk siden blir tilsvarende på klinisk side. Viktig at 
man har forståelse for at det blir klinisk nyvinning og nysatsing.  

- Hele det nasjonale onkologimiljøet skal kjenne til proton. 
- Må bredde ut kompetansen for å lage doble doseplaner på de andre stråleterapisentrene i 

regionen, og å legge til rette for utveksling av doseplaner 
- Fra TV ble det lagt til et ønske om at programstyret er åpne for at anslagene rundt 

bemanningsbehov kan justeres dersom forutsetningene viser seg ikke å stemme.  
 

Sak 26/2020  Brystkreftsenter - mandatet 
 
Brystkreftprosjektet settes i gang etter sommeren.  
 
Innspill og kommentarer: 

- Det er fremmet som et ønske fra BDS om samlokalisering. Dette vil ikke være mulig i de 
byggplanene som foreligger.  

 
Sak 27/2020  Virksomhetsoverføring av Ullevål til RAD – en status 
 
Stein Kaasa ga en status om virksomhet som skal overføres fra Ullevål til RAD, ref. oppfølging fra 
gevinstrealiseringsrapporter fra forprosjekt som legger til grunn at lokalsykehusene øker 
egendekning for to nye stråleterapisentre i HSØ under etablering osv. Klinikken er også bedt om å 
belyse avhengigheter og kapasiteter.  
 
Forslag til vedtak: 

- Midtveis rapporten tas til orientering. Sluttrapport forventes til møtet i september. 
- Programstyret ber om at sluttrapporten inneholder: 

• En spesifikk avklaring for bruk av senger som skal overføres fra Ullevål knyttet til diagnoser og 
kapasiteter i nytt bygg i 2023/24- ref. opprinnelig oppdrag  

• En prioritering av følgeprosjekter knyttet til dette for å sikre forsvarlig helsetilbud. Eksempelvis 
indremedisinske og akuttmedisinske forhold.    

- Programstyret ber om at prosjektet beskriver og begrunner spesifikt behov for installasjon av MR 4 
som en nødvendig del av kapasitetsgrunnlaget for virksomheten i 2023/24 

- Programstyret ber om at prosjektet beskriver den samlede operative virksomheten og behovet for 
operasjonsstue 10 som en nødvendig del av kapasitetsgrunnlaget for virksomheten i 2023/24 

- Programstyret følger opp i forhold til nye prosjekt som er anbefalt fra prosjektet, konferer også punkt 
over. 

 
Innspill og kommentarer: 

- Fjerde MR og tiende operasjonsstue ønskes prosjektert, som om det er en robotstue og for 
MR på samme nivå som de tre andre MR-maskinene som skal inn i bygget. Dette støttes av 
et samlet Programstyre og det bes om at Programleder formalisere dette mot Helse Sør-Øst 
prosjekt.   

- Det er viktig å belyse pasientkvalitet og sikkerhetshetsperspektiv ved at man for 
pasientgruppene vurderer indremedisinsk støtte, akuttmedisinsk støtte osv. Gaustad vil 
være en velegnet arena for multidisiplinære kirurgiske inngrep.  

 
Sak 28/2020  Prosesskartlegging og avhengigheter – status for arbeidet og eksempel 

fra OSS. Mandat for servicemedarbeider 
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Paulina Wedde presenterte organisering av logistikk – konsept og prosessdefinering i OSS (se 
vedlegg). Flytanalyser, det vil si optimale flyt igjennom bygg, bestemmer hvordan byggene skal 
utformes. Det kjøres tre parallelle løp: definere og utvikle konsept for tilhørende prosesser, 
utarbeidelse av mal for logistikkrapport og organisasjonsutvikling. Prosesskjemaer er en 
fellesnevner i arbeidet som utføres. Det utvikles en standard for OUS som tas i bruk av logistikk-
funksjonene i OSS og Nye OUS. Løpene skal målsettes innen 01.12.2020. Det er behov for 
pilotering for å teste ut konseptene og sette tall på driften. 
 
Sølve Folkestad Dahl presenterte kort om prosesser (se vedlegg). Det er viktig å vite hvem som 
eier de enkelte prosessene og involvere teknologiansvarlige i forhold til IT-støtte til prosessene. 
Det arbeides med to piloter per nå: sterilforsyning og polikliniske konsultasjoner. Det er behov for 
å få informasjon om romtyper og hvilke steg som bruker hvilke teknologi. Det er også behov for å 
identifisere og utpeke prosesseier og prosessansvarlig for prosessene som skal dokumenteres. 
Det ønskes liste over de tjue prosessene som er identifisert og hvem som er prosessansvarlig.  
 
Innspill og kommentarer: 

- Noen prosesser er mer kritiske enn andre og noe kan gjenbrukes fra Østfold. Må arbeide 
videre med sorteringen.  

- Gruppen må jobbe videre med å beskrive de viktigste prosessene. Dette skal det brukes tid 
på fremover.  

 
Paulina Wedde presenterte utkast til prosjektmandat for servicemedarbeider (se vedlegg). 
Bakgrunnen er å gjøre dette til en sentral stilling når det gjelder logistikk. Man ser et behov for å 
gjøre organisatoriske avklaringer. Det blir blant annet også sentrale varemottak uten lagerplass, 
der det er mulig. Pilotering i liten skala er gjennomført og har vist seg å fungere veldig bra 
(tydeligere ansvarsfordeling). Målsetter å ha folk på plass i den nye rollen fra tredje kvartal i 
2021.  
 
Innspill og kommentarer: 

- Dette er arbeidsoppgaver som er tenkt samlet. Man kan sammenligne det med det som 
foregår i dag på aktiv forsyning, væskelager, apotek forsyning etc. Ikke faglig klinikknært 
arbeid som i dag stort sett uføres av helsepersonell overføres til en ny type stilling, nemlig 
servicearbeider. 

- Viktig at ledere ved sengepost forstår hvordan logistikken fungerer. Må tenke på 
representasjon i prosjektet.  

- Prøve å få på plass finansiering i løpet av 2021. Hente erfaringer fra pilot på RAD og fra 
matverter og aktivforsyning.  

- Identifisere oppgaver som ikke må utføres av helsepersonell. Da finner man finansiering 
ved at man tar midler fra en virksomhet og flytter over til finansering av medarbeiderne. 
Viktig å vite hvordan man dimensjonerer i forhold til virksomhetens størrelse.  

 
 
Sak 29/2020  Søknad til arbeidstilsynet – en kort status 
 
Det arbeides med søknad til arbeidstilsynet. Kommer med oppdatering 11. august. 
 
 
Sak 30/2020  Orientering om samling 20. august  
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Neste programstyretmøte er tirsdag 11. august. Torsdag 20. august er det workshop for 
Programstyret der fokusgruppeledere presenterer sine områder med status og forutsetninger. 
Det er viktig at Programstyret får mer kunnskap om hvordan det nye RAD skal se ut på de 
forskjellige områdene og kan være med å vurdere relevante risikoområder knyttet til de ulike 
måloppsettingene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo 30. juni 2020 
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