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Tilbakemelding på referatet 

Gruppen har ingen innvendinger til utsendt referat, og vil i det følgende kommentere aksjonspunktene som avtalt i MVG – møtet.  
 
 

 

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

 Generelt:  

 Gruppen ønsker å påpeke at man fortsatt er av den oppfatning at tildelt areal generelt er altfor lite, og at man er bekymret for uklarheten i hvor mange som 
skal bruke arealene, samt hvilke arealer B2 er erstatning for. Det presiseres igjen at arealet som er satt til disposisjon for medvirkning er betydelig mindre enn 
arealet som gruppen kommer til å miste, både på Ullevål og på Rikshospitalet.  

 
Bygg B: Gruppen presiserer at vi fortsatt ber om en beregning av kapasitet på dette området. Hvis sosionomer, KEF, ergoterapeuter og fysioterapeuter fra både 
voksen og barn på Ullevål og Rikshospitalet skal inn i dette området, så er det betydelig flere mennesker enn det gruppen tror lokalene tåler. Det må derfor gjøres en 
beregning av hvor mange det reelt sett er plass til.  
 
Bygg N: Gruppen stiller seg kritisk til at det på slutten av møtet ble formidlet det vi forsto som en beslutning om at det ikke kan bli ventilasjon for ortoselaging i N. 
Denne oppfatningen ble styrket av at fagkoordinator i e – post etter MVG – møtet hevdet at medvirkningsgruppe 6 (Barn) ikke ønsker virksomhet med ortoselaging i 
Bygg N. Gruppen fester dog lit til forsikringer fra gruppeleder i MVG 6 om at så ikke er tilfellet, samt lovnader som har kommet fra fagkoordinator i etterkant av møtet, 
som sier at dette ikke på noen måte er besluttet ennå, og at denne diskusjonen skal komme på et senere tidspunkt.  
 
Bygg J: Gruppen har ingen kommentarer 
 



 

Bygg M / LMS: Gruppen har ingen kommentarer   

       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Beregningsgrunnlag for arealer avsatt til Klinisk service 

Det er gjennom hele forprosjektet meldt fra MVG 11 at det er uklart hvordan det programmerte arealet for denne gruppen er beregnet og hva som er erstatning for 
hva. Nye OUS og HSØ PO har prøvd å svare dette ut gjentatt ganger, men gruppen melder også etter D4-møte at dette fortsatt ikke er tydelig formidlet. Nye OUS ber 
HSØ PO fremvise en tabellarisk oversikt over hvordan dette ble beregnet i konseptfasen, slik at denne kan oversendes MVG i den tilbakemeldingen gruppen skal få 
etter avklaringsmøtet for D4-møte.   

Bygg B 

Kommentar fra Nye OUS 

Nye OUS har tidligere i forprosjektet svart ut at funksjonen på Rikshospitalet for klinisk ernæringsfysiologer som ligger plassert i Domus Medica og som leier lokaler av 
UiO, ikke er beregnet inn i arealer på Rikshospitalet i etappe 1. Det er lagt til grunn at denne virksomheten kontinueres på Domus Medica. Videre, dersom denne 
leieavtalen endres fra UiO sin side, er det OUS som må finne erstatningsarealer for denne virksomheten i eksisterende bygningsmasse, evt Gaustad sykehus.  

Videre for andre fagområder som skal flyttes fra Ullevål og eksiterende Rikshospital, så er det slik at undersøkelse- og behandlingsrom i poliklinikk som ligger i 
eksisterende og det som bygges i nye bygg, ikke er forbeholdt spesifikke faggrupper. I nye bygg vil det etableres totalt 12 nye kontaktsmitteisolater og 103 
undersøkelses og behandlingsrom. Disse er ikke fagfordelt og alle yrkesgrupper som driver poliklinisk virksomhet skal i utgangspunktet kunne vurderes for å bruke 
disse rommene, samt polikliniske rom i eksiterende bygg.  

Videre er det slik at fordeling av kontorer til alle yrkesgrupper vil gjøres tett opp mot overtagelse av nye bygg. Da vil nærhet til eget funksjonsområde være ett av 
kriteriene som vil bli vektlagt. Dette er også viktig å ha med seg i det videre.  

Utforming av kontorer skal videre detaljeres i kommende faser. Nye OUS vil på sikt utarbeide et konseptnotat om kontorer i nye Sykehusbygg som vil prøve å 
tydeliggjøre hvordan man tenker seg bruk av kontorarbeidsplasser i nye bygg. Dette også sett opp mot alle tverrfaglige arbeidsstasjoner/-rom som etableres i nye 
bygg. HSØ PO jobber også med å utarbeide en oversikt over det totale antall kontor- og arbeidsplasser som foreløpig er planlagt i nye bygg 

Bygg N 

Kommentar fra Nye OUS 



 

Nye OUS har slik MVG 11 referer til, hatt møte med gruppeleder og noen deltagere i medvirkningsgruppen om mulighet for ortoselaging i N i etterkant av møte D4. 
Det ble forut for dette møtet også gjennomført et møte mellom Nye OUS og HSØ PO for å klargjøre og bekrefte muligheter for å finne ulike løsninger for dette i den 
videre fasen.  

Nye OUS har igjen tatt dette opp i møte D4 for MVG 6 Barn og viser her til referatet fra dette møtet: 

«Poliklinikk og dagbehandling (plan2, bygg N (N1))  

Arkitekten beskriver området hvor avansert hjemmesykehus (AHS) er plassert sørvest i planet. Etter innspill fra gruppen har nå ingen undersøkelsesrom inngang 

direkte fra barnetorget. Det er totalt 11 undersøkelses- og behandlingsrom i området, inkludert kontaktsmitteisolat. Gruppeleder bemerker at det er ett 

undersøkelsesrom som ligger med litt avstand fra de andre, og dette kan vurderes om skal brukes til pasienter til klinisk service med tanke på 

hensiktsmessig plassering. Det må jobbes videre med fordeling av undersøkelsesrommene i området i en senere fase.»   

 

 



 

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.  

 


