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Tilbakemelding på referatet 

Som gruppeleder melder jeg tilbake de punkter som er kommet inn. Det er tilbakemeldinger om punkter som 
mangler i referatet som er lagt inn i skjema. Ellers er det noen skrivefeil i referatet, språket er tydelig og greit. 
 
Det er meldt inn i medvirkningsgruppen at fristen for tilbakemelding bør komme tydeligere frem, ber om at 
fristen også står i eposten når referatet sendes i tillegg til sist i referatet 
 
Pasienthotell - Det er ytret en bekymring omkring at det ikke er planlagt for pasienthotell i første fase, men det 
er tatt høyde for hotellsenger i antall senger som planlegges ved Nye Aker. Pasienthotell planlegges i fase 2 
 

 

Nr: (møtenr., 
punktnr.) 

Beskrivelse – aksjon: Kommentar/innspill fra 
medvirkningsgruppen 

01.02 Prepol i poliklinikk – både til medisinske og 
kirurgiske pasienter 

Gruppeleder tar saken videre til 
medvirkningsgruppe for poliklinikk 

01.08 Føde/Barsel/Gyn – beliggenhet i nærhet av 
hverandre 

Gruppeleder tar saken videre til 
medvirkningsgruppe for poliklinikk 

Sak ikke i 
referat 

Universitetsområdet Innspillet om at Universitetsområdet 
burde flyttes bort fra de beste arealer i 1. 
etg er ikke med i referatet 

Sak ikke i 
referat 

Plasseringen av infeksjonsmedisinsk døgnområde For infeksjonsmedisinske pasienter er det 
viktig å ha tilgang til bakkeplan og de 
fleste må kunne bevege seg ut til et 
skjermet uteareal. Mange av de 
infeksjonsmedisinske pasienter er isolert 
med enten luft- dråpe eller kontaktsmitte, 
og flere har et langt sykehusopphold med 
alvorlige infeksjoner og et sammensatt 
sykdomsbilde.  Det å kunne bevege seg 
fritt i et uteareal, er av stor betydning for 
denne pasientgruppen.  
Medisinsk klinikk er bekymret for 
plasseringen av døgnområdet og ber på 
det sterkeste om at dette blir tatt hensyn 
til. Det bes om at infeksjonsmedisinsk 
døgnområde plasseres med direkte 
utgang til uteareal, og at kriteriet om 
direkte nærhet til høysikkerhetisolatene 
opprettholdes 

Sak ikke i 
referat 

Høysikkerhetsisolatet Plasseringen av høysmitteisolatene er 
fagmiljøet fornøyd med, med nærhet til 



 

infeksjon. Det er ønskelig med en større 
del av arealet mot yttervegg. Justeringen, 
med skråstillingen av vestveggen, som var 
gjort etter at gruppen som uttalte seg 
plassering av høysikkerhetsisolatene, kom 
med sin uttalelse, reduserer muligheter 
for antall rom langs nordveggen med 
direkte utgang på bakkeplan. Sak følges 
opp av arkitektene til neste møte 

   

   

   

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS støtter anbefalingen om at tilbakemeldingsfrist gjøres tydeligere, og at HSØ PO avklarer dette med 
Nye OUS før utsendelse av neste referat. Dette for å sikre behandlingstid på de ulike nivåene.  
 
01.01 (referatet) 
01.02  – Nye OUS mener denne saken må følges opp i klinikkene, foreløpig i KIT. Foreløpig må vi forholde oss til 

de rammene som er gitt for forprosjektet. Nye OUS mener derfor at dette ikke er riktig arena for denne 
diskusjonene.  

 
01.02 – Nye OUS bekrefter at det i prepol er planlagt inn i pol.området med 3 rom. Nye OUS støtter at 
mulighetsarealet for disse arealene kartlegges av gruppeleder for å sikre bedre flyt for flere pasientkategorier.  
 
Univ.områder – Nye OUS støtter at arealene ble diskutert i møtet, men mener vurderingen om plasseringen av 
andre arealer bør tas på et overordnet nivå.  
 
Inf.med.døgnpost/Høysikkerhetsisolat – Nye OUS anbefaler at det ses på løsninger for inf.posten, og at HSØ 
PO/ARK er tydelige på prioriteringene som er gjort. Ved konflikt med andre områder anbefaler Nye OUS at 
gruppelederne avklarer dette seg imellom og videreformidler til Nye OUS for endelig beslutning. Nye OUS 
anbefaler at dette settes på agendaen for neste møte. 
 

 

 

 

  



 

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.  

 


