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Tilbakemelding på referatet 

 Driftsforutsetning poliklinikk: en pasient per time, fem pasienter per dag 

 NSF: Etter sammenslåing er medvirknigsgruppen blitt veldig stor som fører til at arbeidet er blitt veldig overordnet og er bekymret for at man ikke har fått gått i dybden på mange 
områder. 

 Gruppeleder opplever et stort sakskompleks med mange innspill og diskusjoner. Anbefaler i detaljprosjektet at man ser på størrelse av grupper og informerer hvorfor resultatene 
blir presentert som de gjør. 

 

 

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

 Nordre Sinsen gård – forslag om å se på aktivitetsrom i 1. et.  
 

 Er det mulighet for flere skjermingsrom på akutt psyk. Er det mulighet å se på dette i sammenheng med Akuttområdet? 

 Ønsker bedre illustrasjon og beskrivelse av logistikkflyt på person og varer til og fra byggene 

  

 Innmeldt fra NPF :2  samtalerom per 10 senger er fortsatt for lite jmf erfaringene fra Kalnes. 

    

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nordre Sinsen gård: Nye OUS ber PO om å se på om arealet i Nordre Sinsen gård kan disponeres til pasientbehandling, gitt at universell utforming samt robust og 
sikkerhet blir ivaretatt. Nordre Sinsen Gård kan sammen med tilhørende uteområder ha kvaliteter som kan gi en fin behandlingsarena.  
Akuttområdet: Nye OUS vil sammen med fagmiljøet i PHA se på arbeidsflyt og hvordan arealet kan utformes for å ivareta god akuttbehandling til PHA pasienter. Nye 
OUS ber også om at PO kan se på løsning for enkelte døgnområder i sør, nær akuttområdet, kan ha «trekkspill løsning» med plassering av dører i korridor for å kunne 
utvide og innskrenke skjermingsarealet etter behov.  



 

Logistikk: Viser til referat i MVG D4 hvor dette ble meldt inn.  
Samtalerom: Nye OUS vil innhente erfaringer fra andre nye sykehusprosjekter. Nye OUS foreslår også at PHA bør ta ut tall på antall behandlingssamtaler pr dag pr 
døgnenhet for å synligjøre behovet. Dette bør også sees opp mot framtiden behandlerbemanning pr døgnenhet.  
Medisinrom: Nye OUS er i kontakt med smittevern ang tilbakemelding. (Ref referat.)   

 



 

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.  

 


