
PROTOKOLL 

Programstyremøte Nye Storbylegevakten
Tid:
Sted:

Mandag 25. april 2022, kl. 15:45 – 16:45
Microsoft Teams

Sak P360 20/06075

Deltagere:
Rolf Bjarne Riise, klinikkleder OPK og leder av program
Anne Grethe Akselsen, økonomileder OPK 
Cecilie K. Johnsen, prosjektkoordinator OU
Tina Ludvigsen, OPK, klinikk VO 
Erlend Hangaard, PHA 
Solveig Rostøl Bakken, brukerrepresentant 
Karoline Rydsaa Melbø, spesialrådgiver HR/observatør 
Kirsti Tangen Fosser, rådgiver adm. OSS stab
Marie Holmseth, TV 
Paulina Due-Tønnessen, klinikkleder KRN  

Tilstede ellers:
Fra programkontoret:
Elise Emilsen Bakke, spesialkonsulent Nye OUS
Lorang Åstorp, programleder SBL, Nye OUS

Carl-Fredrik Røøk (sak 32)

Forfall:
Øyvind Skraastad, klinikkleder AKU  
Geir Teigstad, direktør OSS  
Hilde Terese Hamre, Direktør Helseetaten i Oslo kommune 
Kristine Wingård Johansen, prosjektleder Helseetaten i Oslo kommune 

Sak 27/2022 Godkjenning av dagsorden

Enstemmig vedtak:
Styret godkjente dagsorden.

Sak 28/2022 Godkjenning av protokoll fra 23. mars 2022

Enstemmig vedtak:
Styret godkjente protokoll fra 23. mars. Protokollen vil bli sendt ut for elektronisk signering via 
Admincontrol.

Sak 29/2022 Status Storbylegevaktprosjektet v/ Lorang Åstorp

Lorang Åstorp orienterte om Storbylegevaktprosjektet for februar 2022. Byggprosjektet er på 
plan. Det pågår nå innvendige arbeider som maling, gulvbelegg og tekniske installasjoner. Samla 
plan er under utarbeidelse i regi av byggeprosjektet hvor OUS og Helseetaten bidrar inn i planen 
med sine ansvarsområder og oppgaver. 
Vi OUS har oversendt et revidert forslag til sluttfaseplan som er presentert Avklaringsforum.  til 
Prosjektgruppen til Helseetaten har fått oversendt forslaget og prosjektgruppe OUS og HEL det 
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jobber med å omforenes om en trinnvis ibruktagelse av Legevakten, med elektiv drift i august og 
med en felles åpningsdato for Skade- og Allmennlegevakt i oktober eller november 2023.

Ingen endringer på økonomioppfølging siden sist.

Sak 30/2022 Mottakskonseptet v/ Cecilie K. Johnsen

Cecilie K. Johnsen orientere om mottakskonseptet. Fra høsten 2019 har det vært gjennomført et 
omfattende arbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å kvalitetssikre og detaljere alle 
arealer, funksjoner og oppgaver tilknyttet selve mottaket og mottak av pasienter. Arbeidet 
omfatter følgende områder: vindfang, resepsjon, venteområde, innsjekk, selvregistrering, pre-
triage (mottakspersonale), triagebokser, pasientflyt inn til videre behandling, vektertjenesten og 
sikkerhet, samt exit lounge. Det er utarbeidet felles funksjonsbeskrivelser for pre-triage og 
skrankefunksjon, samt en beskrivelse av samarbeid mellom sikkerhet og helsepersonell i 
mottaksområdet.

Ledelsen fra OUS ga KF i oppdrag å utarbeide en ROS-analyse for sikkerhet i mottak, basert på 3-
3-3 bemanning. ROS-analyse for sikkerhet i ny legevakt er utarbeidet og er oversendt AF. 
Anbefaling fra arbeidsgruppen er å øke bemanningen for sikkerhet i ny legevakt. Beslutning om 
eventuell økning av bemanning for sikkerhetstjenesten fra 3-3-3 bemanning til 4-4-4 bemanning 
ligger til linjen.

Prosessbeskrivelsen tas opp på nytt i neste programstyremøte. 

Sak 31/2022 Kommunikasjonsstrategi og plan v/ Kristoffer Hindenes

Kristoffer Hindenes presenterte kommunikasjonsplan for Storbylegevaktprosjektet som er 
utarbeidet i samarbeid mellom HEL og OUS. Det er mange hensyn å være obs på før åpning, blant 
annet overgangen til å bruke navnet «Legevakt».

Sak 32/2022 Risikostyring v/ Carl-Fredrik Røøk 

Storbylegevaktens mest kritiske usikkerheter ble presentert.
9 usikkerheter ble lukket i mars. 

Enstemmig vedtak:
Programstyret tok orientering om programmets mest kritiske usikkerheter til etterretning. 
Programstyret godkjente lukking av de 9 usikkerhetene.

Oslo den 25. april 2022
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