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Tilbakemelding på referatet 

Punkt 03-02-05: Rørpost. Passeringen i korridoren er og for avdelingen. Gruppen ønsker også en rørpost i nærheten av evt inne i IN-2 laben. Siden rørposten lager en 
del støy, ville det vært ideelt å ha den i en nisje utenfor selve laboratoriet. 
Punkt 03-02.07: Gjennomstikksskap. Gruppen har avklart med Avdeling for smittevern ved Egil Lingaas at isolatene (HSI, luftsmitte, aller helst også kontaktsmitte) på 
Infeksjonsavdelingen (HSIenhet+sengeområde) kan ha gjennomstikksskap i slusen. Slike skap brukes hyppig (minst 4 ganger pr vakt) i dagens sykehus. Skapene bør 
ikke ha UV-c stråling da dette ødelegger blodprøver som det er en fordel å kunne ta ut gjennom skapet. Selv om Infeksjonsavdleingens isolater har gjennomstikksskap 
bør ikke dette nødvendigvis bli standarden på isolater på resten av sykehuset, da god smittevernkompetanse er nødvendig for å hindre kontaminering. 
Punkt 03-02-10: Inneslutningsnivå for isolatene på HSI: Det finnes ikke internasjonale standarder for inneslutningsnivå på pasientrom tilsvarende det som finnes for 
laboratorier. Jf punkt 03-02-09 i referatet om kjemisk dusj  i slusen mellom omkledningsrom og pasientrom hvis hensikt er å desinfisere luften som evt måtte komme 
fra pasientrom tilbake til slusen når døren åpnes. Hvis undertrykket fungerer slik det skal skulle ikke slik dusj være nødvendig. Hvis man slår sammen slusen/ dusjen 
slik som vent i punkt 03-02-09 og får til å lage en dusj i denne slusen, ville det være fint, men ikke 100% nødvendig, mener gruppen.  
Punkt 03-02-13: IN-2 laben. Se vedlagt skisse i egen mail 
Punkt 03-02-14 Utomhus: Det bør være gjerde rundt HSI enheten. Utenfor sengepområdet er skjerming med busker/ trær like bra. Det bør være benker/ bord å sitte 
ved, samt områder som egner seg til enkel fysioterapi. Telt størrelse large er 6 x 3 meter.  
  
 

 

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

   

   

   

   



 

       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Tilbakemelding på referatet: 
Pkt 03-02-03: Nye OUS opplyser at farmasitunet som betjener plan 2 er planlagt bemannet hele døgnet. De endelige beslutningene knyttet til bemanning er ikke 
påbegynt.  
 
Pkt 03-02-05: Det store volumet av forsendelser som er planlagt til IN2-lab gjør at egen rørpost anses som en nødvendighet. Dette må også ses i forhold til 
Helselogistikk, og muligheten for varsel ved mottak av rørpost. Skal ansvarlig sykepleier inf.med. få alle disse varslene vil funksjonsvarselet rørpost for denne 
avdelingen være dysfunksjonelt. Det vil også skape behov for et ekstra kommunikasjonsledd mellom ansvarlig sykepleier og ansvarlig for IN2-lab, som vil være en 
motsatt utvikling av hva Helselogistikk-konseptet er ment å ha.  
 
Hva angår støy, så ber Nye OUS HSØ PO/PG om å hensyn ta dette når det gjelder utforming.  
 
Pkt 03-02-07: Nye OUS støtter gruppens ønske. Avdeling for smittevern og fagmiljøet har risikovurdert dette, og landet på overnevnte konklusjon. Fraværet av behov 
for UV-C – skap gjør også at dette ikke anses som en større kostnadsmessig tilrettelegging. Nye OUS ber samtidig fagmiljøet fremskaffe skriftlig dokumentasjon på 
anbefalingen. Dette for å kunne dokumentere ovenfor andre avdelinger hvorfor det aksepteres forskjeller mellom inf.med sine isolater og andre isolater i sykehuset.  
 
Pkt 03-02-09: Under punktet er det beskrevet mulig flyt av senger. Alternativet som ble diskutert var sengeflyt direkte over mot tilstøtende isolat. 
Medvirkningsgruppen bes mene noe om størrelsen på senger det skal tilrettelegges flyt for. Her må pasientvolum hensyntas. Skal beskrevet flyt gjelde for ordinære 
sykehussenger og alternativet for større senger (eks. intensivsenger).  
 
Pkt 03-02-12: Dette er ikke endelig avklart. Nye OUS ettersender informasjon knyttet til punktet når dette er avklart. Nye OUS ber derfor om at punktet tas opp i neste 
medvirkningsgruppemøte.  
 
Annet: 
Medvirkningsgruppen har spilt inn behov for behov for fasiliteter for desinfeksjon utendørs. Nye OUS ber HSØ PO/PG avklare hva kravene til avrenning fra et slikt 
område vil være. Ved bruk av spesielle kjemikalier for dette formålet (utover produkter som Virkon) bes fagmiljøet videreformidle dette. Nye OUS ber også om at det 
tilrettelegges for temperert vann for et slikt utvendig område.  
 



 

Vedlegg: 
Skisse IN2-lab 
 

 



 

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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