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Tilbakemelding på referatet 

Foreslått korreksjon (i rødt) fra MVG gruppe 10 ut i fra hva som ble sagt i møtet: 

 Rørpost og tempus er en forutsetning i planlegging av arealene til laboratoriemedisin. 
Ellers har referatet fått med seg de viktigste punktene som ble omtalt i medvirkningsmøte. Ytterligere kommentarer til punkt 02.03 og punkt 02.04 er kommentert 
under forslag til endringer.  

 

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

  02.03 Smitte/prøvetakningsarealene. 

 Det er i etterkant av MVG møte kommet frem et stort behov for å ha en form for ekspedisjon i forbindelse med prøvetakningsområdet, dette for å kunne 
ivareta sårbare grupper som har behov for assistanse. Selv med store teknologisk fremskritt i sykehussektoren vil det fortsatt være behov for en 
ekspedisjonsenhet. Gruppa er åpen for å  gå i samarbeid med andre grupper på samme plan med f.eks å dele på en ekspedisjon? 

  MVG-prosessen gruppa har hatt har synliggjort at arealet som er satt av til prøvetakning i 1. etg. potensielt er for lite. Det må derfor tas høyde for at KLM skal 
kunne omdisponere noe av sitt tildelte areal fra 3. til 1. etg. når man går i gang med detaljering av tildelte arealer. 

  Avskjermet ventesone er mest avgjørende for å hindre sammenblanding av smitte og immunsupprimerte pasienter t.d. Viktig at venterom smitte ligger 
fremst slik at disse ikke går unødvendig inn i lokalene.  

 Smitterom kommer til å blir brukt hver dag slik gruppa tenker seg i fremtiden og derfor er smitterommene i bruk daglig og trenger dermed dagslys. Både 
smitterom og venterom plassert da lengst frem i lokalene. Et eget toalett til smittepasienter er nødvendig. 

 Er det hensiktsmessig å tegne inn en inngang for smitte og en inngang for vanlige pasienter? Dette er gjort på Nye RH 

 Prosessen i etterkant av gruppemøte har avdekket at det blir et stort antall prøvetakninger av gravide (stor Fødeavdeling vil ligge på Aker), både ordinære 
blodprøver men også glukosebelastning Disse må sitte i 2 timer i påvente av testen og blir ofte dårlige og må ligge (benk/god stol). Hvordan kan vi ivareta dem. 

 I fremtidens Aker vil det også bli et stort trykk på prøvetakningsrommene i forbindelse prosjekter og til Biobanking (forskning). 

 God ventilasjon i rom til smittepasienter 

 Nye OUS må legge til rette for prøvetakning av ruspasienter siden OUS opplever lekkasje av denne pasientgruppen til Furst. Prøvetakningsarealene som er 



 

tildelt KLM har ikke kapasitet eller hensiktsmessig utforming til å ivareta denne type prøvetaking. MVG forutsetter at disse prøvetakingslokalene ikke skal 
ivareta slik prøvetaking, men at Nye OUS sørger for denne type prøvetakning i PHA. Men en liten anmerkning fra gruppa presiseres: Mange prøvegivere vil 
kunne gli helt anonymt inn i et felles venteværelse, men noen vil også være litt mer «slitne». «Vanlige» prøvegivere, inkludert de fra andre avdelinger enn PHA 
bør ha et tilbud internt i OUS. Det viktigste som trengs er et toalett med speil til overvåking og prøveluke i veggen. Vi har antatt at det skal være toalett ifbm 
med poliklinikken. Det er vel aktuelt både for andre urinprøver, og for personalet. Da kunne man hatt ett til for rusmiddeltesting? 

 MVG 10 forutsetter at prøvetakning som i dag ivaretas av infeksjonspoliklinikken også vil ivaretas av dem i Nye OUS. Prøvetakningsarealene som er tildelt KLM 
har ikke kapasitet eller hensiktsmessig utforming til å ivareta denne type prøvetaking.  

 Støtterom? Hva er det tiltenkt der. 

 Savner et lager til utsyr til prøvetakning og rom hvor Tempus og rørpost er stasjonert. 

 2 kontorer settes av. Et enekontor til enhetsleder og et kontor (12 kvm)som kan deles på to Spesialbioingeniører. 

 Ref tegning Alternativ plassering av prøvemottak (side 34 i nytt underlagsdokument) Gruppen er bekymret for å få til full utnyttelse av arealet. Det fremstår 
som om deler av arealet (merket lyserosa) vanskelig skal kunne utnyttes. Gruppa trenger målsatte skisser (evt. forslag til rominndeling) for å kunne gi en klar 
tilbakemelding om hvorvidt funksjonsarealet er hensiktsmessig utformet/plassert.» 
 

  Punkt 02.04 Plan 3 (side 37 og 38 i nytt underlagsdokument)  

 Avtrekk må tas ut som grå skisser (disse skal inn i lokalene til både prøvemottak, lab Mikrobiologi og mulig andre) 

  Gruppa melder inn at det er hensiktsmessig med tilgang til valideringsrom utenom analysehall (slikt sett er Alternativ 2 best) hvis ikke det kan tegnes litt om i 
alternativ 1? En blanding av Alt 1 og 2? 

  Alternativ 2. Fint med gjennomgang fra begge sider til Lager tørr og lager frys 

 Forutsetter at alternativ 2 hvor det synes flere korridorer at dette ikke tas fra opprinnelig areal, men en liten bekymring for utnyttelse av areal i sentral sone 
siden dette ikke vil få dagslys.   

 Gruppa vil legge til en presisering om at lab 3. etg. skulle få 25 m2 ekstra etter at vi avga areal i akuttmottak. Slik at vi er sikker på at dette arealet blir inkludert 
i tegningene i 3. etg.  

 Plassering av mikrobiologisk laboratorium er gruppa fornøyd men forutsetter mulig justering av areal, samt tilkobling av sikkerhetskabinett og instrumentrom 
til kjøling.  

  Overføring av analyser fra PNA-arealer til kjernelab forutsetter utstrakt bruk av gode logistikkløsninger som Tempus og rørpost  

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

02.03 Smitte/prøvetakningsarealene 
Ekspedisjoner vil I stor grad bli avløst av ny teknologi. En eller annen form for ekspedisjon/informasjonsskranke i vetibyleområdet vil det nok bli. Sambruk av den kan 
være aktuelt 
Omdisponering av areal fra laboratoremidisin sine areal i 3 etg til prøvetaking i 1. for å få en funksjonell prøvetakingsenhet er relevant å se på. Dette gjelder behov for 



 

støtterom/lager, venteareal, evt kontor, fasiliteter for gravide med glukosebelastning og smitterom  i prøvemottaket. 
Det legges til grunn at prøvetaking av rus pasienter gjøres i lokalene til PHA som i dag. 
Det legges til grun at smittepasienter fra infeksjonsposten tas prøver av i smittepostens lokaler som i dag på Ullevål 
 
Punkt 02.04 Plan 3 (side 37 og 38 i nytt underlagsdokument 
Det må arbeides videre med romplassering i laboratoriearealet i 3.etg. 
 
Laboratorie/PNA enheten i akuttmottaket ble redusert etter innspill fra lab. Dette arealet tilhører lab og vil bli tilbakeført i arealene for lab. HSØ PO bes bekrefte det 
 
Jeg forstår fortsatt lab gruppen dit hen at det skal avsettes areal til PNA i nye Aker.Det kan være hensiktsmessig å synliggjøre omfanget av disse arealene i 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.  

 Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.  

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. 

 Forslag til endring innen gjeldende aktivitet 

o Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.  

o Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte. 

o Gjøres så konkrete som mulig. 

o Skal være omforente tiltak for hele gruppen. 

 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.  

 


