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Tilbakemelding på referatet 

 Medvirknings gruppe 15 mathåndtering vil utdype bekymring for å ikke bygge nytt produksjonskjøkken i fase 1.  
I planen for nytt produksjonskjøkken på Q tomten, var logistikken da basert på (ca. 50 % av logistikken gikk i kulvert og ca. 50 % av logistikken gikk på lastebil). 
Hovedkjøkkenet på Ullevål vil i dette forslaget som ligger nå, få et utnyttelsesgrad på 167%   Nye OUS har også en risikovurdering som ikke er kommunisert til gruppa 
Vurderingen er følgende: Pasientsikkerhet (moderat) Kvalitet (lav) HMS ansatte (lav) Gevinstrealisering (lav) Økonomi (lav) Fremdrift (moderat) (Sannsynlig (moderat)   

 

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

  04-00 fra Brukerrepresentant Pål Kjeldsen stiller følgende spørrsmål: Hvilken årsak til at nytt produksjons kjøkken ble strøket, hvilke ulemper medfører det 
for: Logistikk, mye kjøring, eget mottak? Krever det flere folk etc. 

   

   

   

       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS viser til programstyresak 71 2022 Produksjonskjøkken for Nye Rikshospitalet der programstyret gir sin tilslutning til at produksjonskjøkkenet 
legges utenfor Nye Rikshospitalet i etappe 1. Programstyret forutsetter at logistikksimuleringen av vare- og distribusjonssentral (VDS) og transportveier 
videre inn i sykehuset viser at vareflyten ved Nye Rikshospitalet vil bli håndtert på en tilfredsstillende måte. 
 

 



 

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.  

 


