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Tilbakemelding på referatet 

Godkjent 

 

 

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

04-02-01 MVG stiller seg positiv til forslaget om flytting av en arbeidsstasjon i østre fløy. 
04-02-02 Skal det være toalett/dusjstol eller klapp sete på veggen? De ulike avdelinger har forskjellig behov og det er fint om vi kan prioritere ulikt. 
04-02-03 Toaletter til ansatte og pårørende. MVG støtter ikke tanken at pårørende skal bruke pasientbadet eller wc i fellesområdet. Det er ønskelig at antall 
toaletter økes. (tas videre i egen gruppe). 
04-02-04 MVG ønsker å presisere at vi mener at alle fagenheter, uansett størrelse, har behov for kontor. Lederteamet driver kontinuerlig 
opplæring/supervisjon for å følge opp nyansatte. Det er mange uerfarne på en sengepost og det er svært viktig at de følges opp. 
04-02-05 MVG ønsker å legge til at det på enkelte døgnområder (for eksempel nevrologisk avdeling, geriatrisk avdeling) er viktig at klinisk service har kontor 
plass på avdelingen. Det er tett samarbeid og oppgaveglidning mellom de ulike profesjoner på avdelingene. 
04-02-06 Det er et stort ønske fra MVG at avdelingen har et område for ventesone. Det gjelder både pasienter som skal utskrives og innlegges. Området må 
være stort nok til ev en seng/båre. Forslag fra arkitekt med ventesone ved trappeheiser, likte vi. 

 04-05 MVG ønsker tegninger i stor størrelse for å bruke til informasjon i avdelingen. (de er mottatt nå) Det er bekymring i gruppen for om vi klarer å ta 
imot pas og pårørende godt nok da vi ikke får en ekspedisjon hvor de kan henvende seg.    

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 



 

Kommentarer til referatet: 
Ingen kommentarer fra Nye OUS. 
 
Kommentarer til tilbakemeldingsskjemaet: 
04-02-01 Plassering av arbeidsstasjon i nord 
Nye OUS støtter forslag om endret plassering av arbeidsstasjon i nord (i østre fløy). 
 
04-02-02 Bad med skråvegg for bedre synsvinkel til pasient 
Nye OUS stiller seg bak MVG angående innspillene til bad med skråvegg, hvorvidt det vil være trillbar toalett-/dusjstol eller klapp-sete på vegg inne på pasientbad, 
vurderes og avklares i detaljprosjektet. 

 
04-02-03 Toaletter til ansatte og pårørende 
Nye OUS støtter at ARK ser på muligheten for å øke antall WC til ansatte/evt. pårørende i hvert døgnområde. I perioder på døgnet er døgnområder travle med mange 
yrkesgrupper/pårørende utover de som har fast tilknytning til arbeidsstedet.  
 
04-02-04/04-02-05 Antall kontorer/Klinisk service 
MVG mener det er for få klinikknære kontorer, antall kontorer er per i dag 2 kontorer per døgnområde med 30-34 pasientsenger. Fagfordeling er ikke avklart og vil 
trolig ikke avklares før nærmere innflytting. OUS vil være ansvarlig for organisasjonsutvikling og organisering til de nye sykehusene står klare til bruk.  
 
04-02-06 Spise-/oppholdssone 
Nye OUS støtter gruppen i at det vil være behov for en oppholds-/ventesone for pasienter med gode hvilestoler og mulighet for plass til transportbåre, noe som må 
tas med videre til detaljeringsprosjektet.  
 

 



 

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.  

 


