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Tilbakemelding på referatet 
Det virker som det ble glemt å ta med behovet for plass til manuell vask av senger på Aker 
 

 

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter) 
• Renholdsrom PHA Aker:  

Etg. U1: Ser for oss at det blir ca 3 renholdere på denne etg. med 60 senger (max 20 senger per renholder pga manuell sengevask). Forslag: 
1. et renholdsrom (mini renhold sentral) på 12/11m2 der det er plass for 1 renholdstralle, store og små maskiner/robot med lademuligheter og dokking, 

kjøleskap til oppbevaring av kluter og mopper, kanskje en moppevaskemaskin. Vi sparer gang tid som effektiviserer, og øker kvaliteten på renholdet.  
I tillegg: 1 stk renholdsrom på 6m2 (plass til 2 renholdere), har plass til mindre maskiner for gulv og sengevask og 2 traller eller 2 renholdsrom på 4m2. 

2. Et renholdsrom på 15m2 der det er mulighet for 3 stk.  renholdstraller, stor og små maskiner/robot med lademuligheter og dokking, kjøleskap til oppbevaring 
av kluter og mopper, kanskje en moppevaskemaskin. 

 
1,2,3 etg.: Trenger 1 renholder pr 20 senger pga manuelle renholdsmetoder av senger 

1. 1 renholdsrom på 4m2 pr 20 senger, 1 Renholdstraller og små maskiner (standard renholdsrom på resten av Aker) 
2. 1 renholdsrom på 6m2 på 40 senger, 2 Renholdstraller og små maskiner 

Man må ha plass til utstyret (traller) spare gangtid, nærhet/tilgjengelighet for alle (renhold og avd.) 
• Flyt kuvøser: smittevern vil komme med en kommentar til flyten. Den skal ettersendes når vi får den. 
•   

 



 

Tilbakemelding fra Nye OUS 
Generelt: 

• Habtom Asghedom var tilstede i møtet.  
 
Nye Rikshospitalet: 
AP (Nye OUS) - Makeskifte sengeverksted: Det er ikke riktig at UiO skal involveres i dette makeskiftet. OUS undersøker muligheten for å plassere sengeverksted i 
eksisterende bygg, slik at arealet avsatt til sengeverksted (50 m2) kan brukes til å utvide kuvøsevask i nytt bygg m/tilhørende oppstillingsplass. Venter på 
tilbakemelding fra eiendomsavdelingen ved OUS. Ellers støtter Nye OUS forslag om plassering av kuvøsevask i 5. etg. 
 
Kommentar e: Nye OUS støtter at de 3 udisponerte renholdsrommene plasseres i plan 8., 9., og 10. slik at hvert døgnområde har hvert sitt renholdsrom. 
 
AP (Nye OUS) f: Plassering av oppstillingsplasser for senger innenfor funksjon for akutt og føde diskuteres og behandles i hhv. medvirkningsgruppe 3 akuttfunksjoner 
og medvirkningsgruppe 5 føde og barsel. Endelig plassering er ikke besluttet enda. Dersom medvirkningsgruppe 13 har kommentarer til dette må innspill rettes til 
gruppeledere for disse gruppene. 
 
Nye Aker: 
Kommentar J: Se skriv fra gruppeledere Monica og Ewa vedrørende renhold PHA sør. Det er gjennomført et møte med Fagkoordinator i PHA og tilbakemeldingen er 
også videreformidlet der. Tilbakemeldingen presenterer to alternative forslag (1 og 2) for hver etasje i PHA sør.  Medvirkningsgruppen er ikke blitt presentert for 
løsning i PHA midt eller PHA nord enda. 
 
AP (Nye OUS) O: Venter på innspill fra smittevern på dette. De skal avholde et møte 2. juni og vil gi et innspill i etterkant av dette. Ettersendes så snart som mulig.    

 



 

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.  
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