
 

 

Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D – Gruppe 4.3 Endoskopi NRH Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130592 Dok.dato: 30.09.22 

Møtedato: 30.09.2022  Sted: Teams 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator  OUS X 

Fasilitator  HSØ PO X 

Referent  HSØ PO X 

 

Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 4.3 Endoskopi – NRH. 

Referat og tilbakemeldingsskjema fra OUS er gjennomgått i møtet og det er kommentert direkte i skjemaet hva som er avtalt for det videre arbeidet.  

Følgende kategorier er benyttet i møtet for å avklare status i sakene: 

1. Ferdig 

2. Lukket - implementeres/implementeres ikke 

3. Åpen - utredes videre 

Punkter som ble gjennomgått i møtet er skrevet med rød tekst under. 

Oppsummeringen fra avklaringsmøtet oversendes fra HSØ PO til OUS ved Nye OUS, som distribuerer dette videre i henhold til informasjon som ble gitt til 

gruppen i møte D4. 

 

  



 

 

Tilbakemeldingsskjema  
Møte  

 Medvirkning forprosjekt-  
Møte 04 akt D – Gruppe 4.3 Endoskopi - NRH 

 

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr  
130592  

 

Dok.dato 28.09.2022 

Medvirkn.møtedato 06.09.2022/Start 8:30 – slutt 09.35 Frist for tilbakemeld 28.09.2022 

Medvirkn.gr.leder Ivan Dahl   

 

Tilbakemelding på referatet 

 

Det har, innen tidsfrist for tilbakemelding, ikke tilkommet kommentarer fra MVG 4.3 på noen av sakene i referatet. 

 

  
 

  

 

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter) 

•        

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS har ingen ytterligere kommentarer utover det referatet angir som skal jobbes videre med i detaljeringsfasen. Ferdig 

 

 



 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private  
leverandører og avtalespesialister. 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    
EVENTUELT - Ytterligere punkter fra referat som ikke er kommentert i tilbakemeldingsskjema: 

• Utforming av ventesone barn og ungdom – observasjonsplasser, gruppen er opptatt av å skjerme ventesonen. Denne saken er åpen og følges opp i 

senere faser.  

• Fordeling ventesoner i funksjonsområdet innenfor arealrammen – saken er åpen og vil avklares videre i senere faser 

• Observasjonsrom for voksne ønskes innredet med hvilestoler. Saken er åpen og HSØ PO ivaretar utstyr i rommet med hvilestoler, oppdatering gjøres i 

dRfous før neste fase.  

• Koordinering og sammenheng mellom antall gruppe 2 rom for endoskopi NSA og NRH. Saken er åpen og HSØ PO vil gjennomgå løsning og evt. avklare 

med OUS videre avklaringer i detaljprosjektet.  

• Innplassering av toalett, stillerom, akuttnisjer osv. saken er åpen og vil bearbeides før neste fase. 

• Flyt av barn, ungdom og voksne inn og ut av området, åpen sak som vil bearbeides og avklares videre i senere faser. 
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