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Tilbakemelding på referatet

Referatet er presist og bra skrevet, og omfatter det som ble diskutert i møtet. Medvirkningsgruppen har kun
små kommentarer; se under.

Nr: (møtenr.,
punktnr.)

Beskrivelse – aksjon:

Kommentar/innspill fra
medvirkningsgruppen

01.04

Ventilasjon

01.05

Farmasitun (Kommentar til medisinrom)

Når det gjelder ventilasjon, det bør
spesifiseres at dette også gjelder
Cytostatikaproduksjon (HMS-krav), se
standard for bygging og ombygging av
produksjonsavdelinger i Sykehusapotek.
SA ønsker å distribuerte disse standarder
til PG, se vedlegg.
Omformulering: det anbefales at SA og
representanter fra Legemiddelkomite og
–sikkerhet deltar ved
plassering/innredning/utforming av
medisinrom som skjer i aktivitet B.
Årsaken til ønsket er at SA har erfaring i
dette ved planlegging og etablering av
nye sykehusbygg og utfører per i dag
Apotekstyrt legemiddellager (etterfyller
basislagre) på mange medisinrom i OUS.
LMK er rådgivende organ på
legemiddelhåndteringsområdet i OUS.

01.01

Plassering av Sykehusapotekene i U2- Lysforhold
/Tilstrekkelig dagslys

Medvirkningsgruppen ønsker å
distribuere Medisinromveilederen til PG,
se vedlegg.
Diskusjon i etterkant av møtet som
innspill til møte nr 2:
SA anbefaler utgraving av to lysgårder
rundt apoteklokalene. I tillegg bør PG
vurdere muligheten til å grave ut noe mer
av tomten mot sinsenaksen for å få
plassert fulle vinduer/større vindusflater
som muliggjør mer dagslys inn i

01.06

Publikumsutsalg

apoteklokalene i U2
Behandlingshjelpemidler (BHM) er
plasskrevende. Dersom SA Publikum skal
håndtere dette området og evt med
økende omfang i framtiden, så kan det bli
utfordrende med et areal på kun 242
kvm.

Tilbakemelding fra Nye OUS

Sykehusappotekt er fornøyd med plassering av arealene slik det ble presentert i første møte i aktivitet C. De
ønsker utgraving av lysgård øst for apotekarealet. Pr. nå er den ikke utgravd. Det vil gjøre apotekarealene mer
fleksible og virker hensiktsmessig. De ønsker også mer vinduer mot Sinsenaksen ved å lage brønner for vinduer
her. Dette må arkitektene vurdere hensiktsmessigheten av. Apotekgruppen ønsker vedlagt to dokumenter
vedrørende standard for apotekareal. Disse legges ved.l

Veileder
Generelt







Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
Ved anbefalinger så bruk bør fremfor skal. Medvirkningen er rådgivende.
Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i
samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i
synkende rekkefølge.

De forskjellige cellene i skjemaet








«Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
o Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
Tilbakemelding på referat
o Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil
etc.
Nr: (møtenr., punktnr.)
o Benytt her de samme numrene som er benyttet i referatet fra HSØ PO
Beskrivelse – aksjon
o Kopier her inn teksten fra referatet fra HSØ PO
o Er det behov for flere linjer så høyreklikk i tabellen -> Sett inn -> Sett inn celler

Tilbakemelding fra Nye OUS
o Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og
tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evnt annen tekst i denne rubrikken vil bli
fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.

