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Deltakere
Styremedlemmer
Andreas Matussek (Leder for programstyret, klinikkleder KLM), Geir Teigstad (Styremedlem, direktør Oslo sykehusservice), 
Gunnar Dick (Styremedlem, representant UiO), Rune Berglien (Styremedlem, foretaksbrukerrepresentant), 
Hanne Norunn Sigdestad (Styremedlem, klinikkverneombud KLM), Nina Qvale-Hjertenes (Styremedlem, hovedtillitsvalgt NSF), 
Katrine Mari Owe (Styremedlem, tillitsvalgt Forskerforbundet), Jonathan Faundez (Styremedlem, foretakstillitsvalgt NITO), 
Wenche Reed (Stedfortreder for Erlend Smeland, Avd.leder forskningsavd.)

Fraværende: Erlend Smeland (Styremedlem, direktør forskning, innovasjon og utd.), Ørjan Angel Sandvik (Styremedlem, prosjektdirektør økonomi)

Programleder
Tine Hildisch (Programleder OUS i Livsvitenskapsbygget)

Referent
Joana Carina Goncalves (Referent, Nye OUS)

Møteprotokoll

7 2022
Godkjenning av dagsorden
Enstemmig vedtak:
Programstyret godkjente dagsorden.

Beslutning
Andreas Matussek

8 2022
Godkjenning av protokoll 25.01.22
Enstemmig vedtak:
Programstyret godkjente protokoll fra 25.01.22.

Beslutning
Andreas Matussek

9 2022
Innledning og status
Tine Hildisch orienterte om status i programmet og pågående leveranser.

Generelt: 
Ny fagkoordinator på plass fra 1. mars. 

LVB presentasjoner gjennomført i ulike forum. 
#2 leveranser på plan
Arbeider med å bli bedre kjent i organisasjonen
Kommunikasjon internt og eksternt
Informere om Nye OUS løsninger i MG
Endring i programstyret: Per Morten Sandset går ut, Gunnar Dick innsettes. Pundharika Barkved fra Tekna går ut,
Kathrine Mari Owe fra Forskerforbundet innsettes. 
Felles kjernefasiliteter for OUS og UiO

Pågående leveranser. 
Arbeider med optimalisering av informasjonsflyt. 
Jobber med prosessflyt i plantegninger - sikre implementering slik at man er godt forberedt ved innflytning.
Utarbeidet kart over organisasjonen.

Programstyret tar innledning og status til orientering.

Orientering
Tine Hildisch



10 2022
#2 gjennomgang og resultater
Tine Hildisch presenterte prosessen for #2, gjennomgang og resultater.
 
Det vil gjennomføres verifiseringsmøte i uke 10. Det er noen oppfølgingspunkter fra gruppene som må ferdigstilles og
som man må bli omforente på. Det er lagt opp møter og en plan for disse. 
Det må gjøres estimater på områder som defineres som hvitt areal.

#3 møtene er planlagt. Invitasjoner er distribuert. Det vil være samme prosess som for # 2.

Programstyret tar gjennomgang og resultater for #2 til orientering.

Orientering
Tine Hildisch

11 2022
Dialogkonferanse Prøvepostmottak
Tine Hildisch presenterte resultatet fra dialogkonferansen for prøvepostmottak. 

Fem leverandører har meldt interesse, tre leverandører kan levere ønskede og gode løsninger. Alle løsningene er
skreddersøm. 
Tilbakemeldingen er at arealet som er satt av er godt dekket i forhold til vårt behov. 

Resultat: Bra konferanse som bekrefter gode løsninger for OUS i LVB. 

Veien videre: 
OUS må lage vår egen plan for prøvepostmottaket

skaffe mer informasjon om tekniske behov

Referansebesøk ønskes

Volumanalyser for å legge riktige beregninger slik at man ender opp med en god løsning. Kryssfunksjonell
kompetanse er viktig.

Diskusjon:
Hvem deltar på denne typen konferanser? Tillitsvalgte er opptatt av involvering og at medvirkningsgruppene er
inkludert. Fint å kommunisere ut hvordan OUS er involvert og hvordan dette er styrt. Programmet rådes til at det
nøye vurderes hvem som deltar, og det er et ønske om at tillitsvalgte inkluderes i fremtiden.
Svar: Noen anskaffelser til LVB styres av HSØ PO. Denne var styrt av dem fordi de skal stå for anskaffelsen, med
godt bidrag fra Nye OUS og klinikkledelsen. Noe informasjon er konfidensielt, og må tas i betraktning ved
informasjonsflyt. Det var også bidrag fra Drammen sykehus. Programmet deler så mye man kan.
Medvirkningsgruppeleder og stedfortreder deltok på dialogkonferansen.

Volumanalyse for logistikk og beregninger - nysgjerrig på hva det blir til. Ser man for seg 24/7 drift i LVB?
Manglende avklaring uroer folk. Det er viktig med en felles forståelse om hva man går videre med. 
Svar: Det er et arbeid om driftspakker i bygget. UiO påpeker at det må være opp til OUS å starte denne
diskusjonen. Programstyreleder setter dette opp som en oppfølgingssak. 

Programstyret tar sak om dialogkonferanse prøvepostmottak til orientering.

Orientering
Tine Hildisch

12 2022
Status bekymringsmeldinger
Andreas Matussek og Tine Hildisch presenterte status for bekymringsmeldinger. 

Det er kommet tre bekymringsmeldinger til KLM ledelsen. Alle er besvart så detaljert som mulig. 
Det er gjort endringer og tiltak i 2022 for å forbedre prosess og som svar på bekymringsmeldingene. 

God kommunikasjon og informasjonsflyt er viktig i programmet. Man forsøker å holde en så åpen og transparent
prosess som mulig, og holde deltakerne i prosessen orientert om det som foregår. Gode dialoger og
forventningsavklaringer er viktig i denne fasen.

Diskusjon:
Mye av bekymringene bunner antakelig ut i at kommunikasjonen ikke har vært topp. Det er bra at det arbeides
med dette. Det er også viktig å kommunisere ut hva det felles målet er, og sikre at tilhørerne forstår det som blir
kommunisert ut. En tydelig dialog i klinikken er svært viktig.

Programstyret tar sak om status bekymringsmeldinger til orientering.

Orientering
Andreas Matussek Tine

Hildisch



13 2022
Tidsplan
Tine presenterte tidsplan og kommende aktiviteter.
Det er viktig å ha en god og oppdatert tidsplan slik at man vet når de forskjellige prosessene vil skje.

Programstyret tar tidsplanen til orientering.

Orientering
Tine Hildisch

14 2022
Risiko og mulighetsoppdateringer
Tine Hildisch presenterte risiko og mulighetsoppdateringer.
Det er ikke endringer i risikostatus eller endringer i mulighetsbildet i februar. 

Programstyret tar sak om risiko og mulighetsoppdateringer til orientering.

Orientering
Tine Hildisch

15 2022
Eventuelt

Brøk mellom UiO og OUS: Hva slags prinsipper ligger til grunn når denne brøken blir lagt i forhold til
kjernefasiliteter? Kjernefasiliteter i denne sammenheng går på forskning og utvikling, og ikke på vår interne
omrokkering. Det er for å sikre god innovasjon, også der det er overlappende funksjoner. Danne en felles
infrastruktur for forskning og forskningsoppgaver og undersøke hvor man har sammenfallende interesser og
arbeidsområder. OUS kan selv gjøre endringer i sine lokaler.

Andreas Matussek




