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sengehåndtering Nye Rikshospitalet 
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Medvirkn.gr.leder Ewa Magdalena Rozwadowska   

 

Tilbakemelding på referatet 

Godt skrevet referat. 
19.03 har vi gjennomført avklaringsmøte til å kunne gi tilbakemeldinger. 
Tilstede var: Ewa Magdalena Rozwadowska- gruppeleder 
Kristine Torgersen – seksjonsleder fagseksjonen renhold 
Rigmor Lukkassen – avdelingsleder renhold 
Siv Aina Lied – seksjonsleder renhold operasjon 
Saeed Hussain – seksjonsleder renhold RH 
Jan Sørflaten-Thuen – seksjonsleder sengesentralen RH   

 

Nr: (møtenr., 
punktnr.) 

Beskrivelse – aksjon: Kommentar/innspill fra 
medvirkningsgruppen 

01.01 Plassering av renholdssentral  
Orientering om arealer og funksjoner. Foreslått 
plassering for renholdssentral er i kjeller U2. Det er 
programmert moppevaskeri i renholdssentral.  
I tillegg må drift for gammelt bygg vurderes.  
OUS bes gi en omforent tilbakemelding på 
foreslått plassering.  

Plasseringen er vurdert som 
hensiktsmessig. Det kom opp et spørsmål 
om kulverter i underetasjer fra 
eksisterende bygg blir koblet med 
kulverter i de nye byggene? 

01.02 Plassering av garderobe  
Plassering av garderober ble diskutert. Gruppen 
var for renhold var fornøyd med plassering.  

Saken ble ikke diskutert, da vi er tilfreds 
med plasseringen 

01.04 Plassering sengevask  
Sengevask er foreslått plassert i kjeller U2. 
Plassering virker hensiktsmessig.  
OUS bes gi en omforent tilbakemelding på 
foreslått plassering.  

Plasseringen er vurdert som 
hensiktsmessig, men det er behov for et 
større areal for lagring av senger. Lagring 
for senger er minimal i eksisterende 
bygning, og det er varslet om at det blir 
enda mindre om ikke man finner nye 
lokaler. Det kom også forespørsel om 
automater til vask av operasjonsbord, er 
det planlagt å ha slike? 

01.08 Ladepunkter 
Kulvert forbinder bygg på nytt og gammelt bygg på 
nye Rikshospital.  
Behov for ladepunkter bør vurderes i kulvert for å 
redusere transportbehov.  
OUS bes avklare behov for lading for renhold. OUS 
bes oversende omforent tilbakemelding innen 
neste møte.  

Det er behov for flere ladepunkter lenger 
opp i bygget, ikke bare i 
renholdssentralen. Slik at renholderne 
kan lade maskiner med mindre 
batterikapasitet på bøttekottene. 
Operasjonsavdeling trenger også egne 
ladepunkter på avdelingen. 

01.13 Grensesnitt nytt/gammelt bygg  
Sengevask for M/N er planlagt gjort i gammelt 

Kapasiteten i eksisterende sengesentral  
er sprengt og har derfor ikke mulighet for 



 

bygg. Kapasitet i gammelt bygg ble kommentert 
som begrenset, og må vurderes av OUS.  
OUS bes gi en omforent tilbakemelding på 
kapasitet i eksisterende sengevask til neste møte.  

å ta seg av senger fra M/N bygg 

   

   

   

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

 

 

 

 

  



 

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.  

 


