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Tilbakemelding på referatet 

Ingen tilbakemeldinger på referatet. 
 
Nye OUS; anmerkning til referat.  
Farmasitun/medisinnisjer- referatet gjengir at arealet til disse er besluttet i 2021, dette stemmer ikke da størrelsen på Farmasitun fortsatt er i prosess, det samme er 
størrelsen på medisinnisjen. Avklaring på dette ventes inn mot neste MVG-møte D4 og presenteres MVG da.  

 

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

  Isolater: For å redusere lang avstand til støttefunksjoner for standard sengerommene vurderes det om isolatene skal flyttes helt mot vest i lamellene i J4 i 
plan 8 og 10 (og evt. 9). Medvirkningsgruppen kommer med tilbakemelding om ønsker til utforming av området.  
 
Forslag til endring: Det er ønskelig at isolatene flyttes helt til mot vest i lamellene i J4 i plan 8 og 10. MVG gruppen ønsker 4 smitte rom som ligger nær hoved 
korridoren flyttes helt vest. Tilsvarende flyttes 4 sengerom mot hoved korridoren. Dette utgjør samme areal størrelse.   
 

  Stillerom: Gruppeleder bemerker at det er ønske fra medvirkningsgruppen (MVG) at stillerom ligger i tilknytning til arbeidsrom. I grønt område J3 er det 
ønskelig at stillerom byttes med rent lager, tøy som ligger tett ved arbeidsstasjonen. I tillegg mener noen at det er lite hensiktsmessig med mange små 
stillerom - heller færre men større stillerom. MVG kommer med forslag om noe av stilleroms-areal skal gjøres om til færre og større stillerom.  
 
Forslag til endring: Ønsker stillerom byttet med tøy lager (lite) slik at det kommer i tilknytning til arbeidsstasjonene. Stillerommene for øvrig ønskes som det 
er planlagt ellers. Flere og mindre enn færre og større.  





 

  Arbeidsstasjoner: Det stilles spørsmål fra gruppen om det er noen arbeidsstasjoner som bare har 3 arbeidsplasser? Fagkoordinator svarer at arbeidsstasjon 
indre og ytre er standardrom med fastsatte fire midlertidige arbeidsplasser i indre og to i ytre. MVG spør samtidig om mulighet for å flytte arbeidsstasjon i 
grønt sengeområde? MVG kommer med forslag om endring for plassering av arbeidsstasjon i forbindelse med tilbakemelding.  

 
Verneombudet stiller spørsmål om arealstørrelse på hver arbeidsplass og er bekymret for hvor mange ansatte som skal bruke arbeidsstasjonene og hvordan 
blir kapasiteten i arealet? Fagkoordinator svarer at det er vanskelig å si noe om eksakt antall som skal ha sitt daglige virke så lenge vi ikke den endelige 
virksomhetsplasseringen og driftsmodell (eksempelvis mer dokumentasjon på sengerommet) er besluttet ennå. Videre er det tale om midlertidige 
arbeidsplasser arbeidsstasjonene.  
Fagkoordinator informerer om at antall arbeidsstasjoner i dette prosjektet er økt i forhold til i andre prosjekter, og det er nettopp erfaringer i andre prosjekt 
som gjør at dette er prioritert. Det er nå eksempelvis 4 arbeidsstasjoner i grønt område med 30 sengeplasser og dette er en økning i forhold til antall i dagens 
Rikshospital. Videre er det innplassert stillerom samt en del kontorer fra den felles kontor-puljen på alle plan i døgnområdene.  
HSØ-PO bemerker at hvis MVG ønsker flere arbeidsstasjoner, dvs. ønsker omprogrammering av areal innenfor rammen, skal en eventuell omfordeling av areal 

i Nye RH meldes inn via Nye OUS.  
 
Svar: MVG gruppen er generelt fortsatt bekymret over om det er nok arbeidsstasjoner i arealet tiltenkt sengeområdene. Vi ønsker ikke flere arbeidsstasjoner 
enn det som er planlagt, da det vil gå på bekostning av andre sårt tiltrengte arealer/rom. Det er en omdisponering som vi synes er vanskelig å forsvare.  
 Når det gjelder arbeidsstasjonene i grønt område kan de ligge der de er plassert per nå.  
 

 Kontor/møterom: Fagkoordinator informerer om at de andre kontorarealene ikke er fordelt på de ulike fagområdene ennå. Videre er det plassert en del areal 
fra den felles kontorpulje i døgnområder. 
Forslag til tilbakemelding: MVG gruppen ønsker en plan for kontor til ledene og fagfunksjoner.  
 

 Lager: Fagkoordinator etterspør om det er nok lager i grønt sengeområde med tanke på at lagerareal her er det samme som i rødt og blått sengeområde som 
har færre senger? Det foreslås at grupperom (fra felles kontorpulje) tas ut og at det programmeres et undersøkelsesrom i stedet - som på sikt potensielt også 
kan konverteres til eksempelvis lager. Medvirkningsgruppen melder tilbake om man ønsker denne endring av lagerareal i tilbakemelding.  
Forslag til endring: Ja, vi ønsker denne endringen. 

 

 Rehabilitering:  

  Plassering av enheten i J4 som utgangspunkt er hensiktsmessig. At sengerommene er større enn standardrom og at enheten kan skjermes/avgrenses mot 
resten av sengeområdet – og på sikt evt. utvides i J4 – er også bra. Det er dog behov for at pauserom og kontor ligger nærmere enheten, med tanke på 
tilgjengelighet for ansatte. Treningsrom kan plasseres med nærhet, men utenfor enheten (idet pasienter til trening er i en fase hvor de godt kan gå ut av 
enheten). Lager kan også plasseres med nærhet, men utenfor enheten. Oppholdsrom for pårørende kan ligge der det er plassert i dag. Medvirkningsgruppen 
kommer med eventuelle supplerende innspill om ønsker til utforming av dette arealet. Arkitekt vurderer mulige løsninger med utgangspunkt i ovenstående.  



 

 
 Forslag til endring: Viser til vedlagt bekymringsmelding vedlagt. Pauserom og kontor må flyttes nærmere og være i enheten. Enheten må kunne avlåses på 

grunn av pasient og ansatt sikkerhet. Utforming/omrokkering av arealet må gjøres i samarbeid med arkitekt.  

   

   

       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS ber HSØ PO legges til grunn de innspill MVG har kommet med i sin tilbakemelding. Alle spørsmål de var bedt svare ut er besvart. 
 
Dekontaminator I IM-rom 
MVG bemerker at det fortsatt er for lange avstander til støtterom, og særlig avstand til desinfeksjonsrom og dekontaminator er en bekymring. Det ble i MVG-møtet 
fremsatt forslag om å mulighet for å gjøre ett av badene til IM-cluster om til desinfeksjonsrom. ARK opplyste at dette ikke er mulig, men at det kan ses på muligheter 
for å etablere dekontaminator i ett bad per IM-cluster. Nye OUS ber HSØ PO i det videre vurdere muligheten for nettopp dette, slik at alle IM-cluster vil ha tilgang til 
dekontaminator i nærheten. 
 
Kontor og møterom  
MVG etterspør en plan for kontor til ledere og fagfunksjoner. Nye OUS informerer om at dette fortsatt er i prosess og at det jobbes med en programavklaring av 
konsept for utforming av kontor på et overordnet plan. Dette vil det orienteres mer om i neste MVG-møte, men endelig utforming av kontorområder vil først skje i 
detaljeringsprosjektet. 
 
Bekymringsmelding- enhet for rehablitering 
Nye OUS har mottatt en bekymringsmelding fra gruppeleder, denne er sendt inn av gruppeleder som fagperson, ikke som gruppeleder for medvirkningsgruppen. 
Innspill i meldingen ble behandlet i selve MVG-møtet og dette vil bli hensyntatt i den videre prosjekteringen. Det kan også tillegges at det fremlegges bekymring for at 
enheten er dimensjonert med for liten kapasitet og at det minimum bør planlegges for 12 senger i Nye OUS. Nye OUS legges til grunn det antall senger som er 
dimensjonert for pt.t, men peker likevel på at det er mulighet for å kunne tillegge enheten flere senger dersom dette skulle være noe OUS beslutter. Døgnenheten er 
lagt i ett område med fleksibilitet i bygningen slik at en evt. utvidelse relativt enkelt vil la seg gjøre ved å innlemme flere sengerom i enheten, disse vil muligens måtte 
beholde den opprinnelige romstørrelsen på 15 kvm, standard størrelse sengerom i døgnområde, men Nye OUS antar at noen pasienter også vil kunne klare seg med 
denne størrelsen i rehabiliteringsenheten. Nye OUS vedlegger bekymringsmeldingen, samt tilhørende vedlegg i tilbakemeldingen fra Nye OUS til møte D3.  
 
. 

 



 

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.  

 


