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Tilbakemelding på referatet 

Medvirkningsgruppe 9.2 Nukleærmedisin/PET virksomheten 
Tilbakemeldinger fra møte med anestesi 13.09.22: 
1. Mobil arbeidsplass for anestesi på sjalterommene med vindu inn til alle skannerrom, slik det ble presentert i møte: ok 
2. Anestesi trenger ikke sterilisator for laryngoskoper, færre intuberes og kun sedasjon benyttes i økende grad. Trenger desinfeksjon av bag, maske mm. 
3. Det må gjøres plass til beredskapsutstyr/vanskelig-luftveis-tralle 
4. Vi trenger medisin-nisje på lik linje med andre avdelinger. Vi ber prosjektet gå opp medikamentsløyfen også til nukleærmedisin 
Tilbakemelding fra smittevern: 
Det skal ikke være kum/vask (vann) på et rent lager. Vi trenger heller ikke benk på rent lager.  

 

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

 Sterilisator tas ut fra desinfeksjonsrom, anestesi og nukleærmedisin har kun behov for desinfeksjon lokalt 

 Må gjøres plass til vanskelig-luftveis-tralle 

 Medisin-nisje må etableres – og vi ber om at medikamentsløyfen også gås opp med nukleærmedisin 

 Vask og benk tas ut fra rent lager  

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS støtter tilbakemeldinger fra MVG 9.2. Når det gjelder punkt 3: vanskelig luftveistralle, presiseres det at det kun er behov for nisje.  
 



 

Det er ønskelig fra Nye OUS at det er videre dialog med HSØ-PO om skjerming av enkelte isolater som injisert nukleærmedisinske pasienter kan benytte. Behov for 
slike isolater estimeres til å være totalt 5 skjermete isolater i 2030. Det finnes i dag 2 slike rom på eksisterende bygg. Det er spesielt behovet til barn som får slik 
behandling som vil være utfordrende da disse nå samles i bygg M og N.  Det vil også være voksne i bygg J som kan ha behov for skjermete isolater.     

 



 

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.  

 


