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Tilbakemelding på referatet 

Referatet ble godkjent uten ytterligere tilbakemeldinger 

 

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

  Plassering av RASP. RASP ønsker en samlet seksjon. Et kompromiss som foreslås av RASP er at RASP tenkes inn i nybygget i Midt, og øvrig RASP legges til 
Nord. Det er imidlertid samtidig ønskelig fra Ungdomsseksjonen at dennes virksomhet legges til nybygget grunnet sikkerhetskrav både innvendig og utvendig. 
Det er kompliserende at RASP trenger familierom av en viss størrelse mens Ungdomsseksjonen trenger flest mulig pasientrom. Dette vanskeliggjør ideen om 
standardrom og fremtvinger behovet for en beslutning om hvor RASP skal plasseres. Klinikken er orientert om dilemmaet og jobber med saken.  
 

  Torg opp mot andre behov. Det fremkom klart ønske om å minske Torg for å ivareta mer presserende behov. For RASP er ønsket å flytte veggen noe for å øke 
areal til et treningskjøkken i spiserommet som kan stenges av ved en skyvedør når det ikke er i bruk. En lignende løsning vil være ønskelig å se på for 
dagbehandling av barn. Dette er en løsning voksenpsyk har foreslått for sin virksomhet og den synes nyttig også for oss i Midt. 

 

  Peisstuen i dagbehandlingsenheten for barn ble foreslått brukt til forskning. Det er ønskelig at forskning flyttes opp en etasje og ikke opptar plass midt i 
behandlingsarealene. Stuen bør benyttes som samlingsrom/møterom med ivaretagelse av både peis og scene, med mulighet for utgang til terrasse. Et slikt 
større rom vil kunne blir brukt til grupper, samlinger og møter og bør ha et varmt, imøtekommende preg for alle som skal bruke det.  

 

 Teamrom/behandlerkontor. Det er ønskelig at flest mulig av terapeutene har mulighet for å være i arealene der pasientene er. Det ene rommet, der 
funksjonen nå foreslås flyttet til peisstuen, kunne med fordel vært et slikt teamrom, eventuelt delt i to. Dette gjelder dagbehandling for barn.  

 

  Pauserom. Døgn Ungdom trenger at pauserom integreres i enheten. Det blir for langt unna hvis det ligger i skoledelen. Det bør være ett til hver etasje.  



 

 

 Tvungen ernæringsrom. Det er behov for et eget rom til tvungen ernæring, og det foreslås ett per skjermet enhet, ikke ett per 20 pasienter da dette synes for 
lite. Lydisolering er viktig.  
 

 Enhetsledere bør ha kontor i døgnområdene. Behandlere bør også ha kontorer så nær døgnområdet de tilhører som mulig.  
 

 Samtalerom kan med fordel være mer kvadratiske enn avlange for å øke plassfølelse. De bør gjennomgående være tilgang på store nok samtalerom til å ha 
flere personer med i samtalene (familie, tolk, miljøterapeuter). For eksempel ett litt større (5-6 personer) og ett litt mindre innenfor enheten. To dører.  
 

 Grupperom bør plasseres sentralt slik at det øker mulighet for flerbruk.  
 

 Toalettfasiliteter i begge ender av enheten (for eksempel dagbehandling barn) sikrer mindre trafikk i behandlingssonen.  
 

 Gymsal bør utformes slik at den kan brukes til større møter/grupper ved behov. 
 

 Medisinrom bør være tett på arbeidsstasjonene. Lager og medisinrom kan evt bytte plass. 
 

 Ute ønskes skjerming ved hjelp av vegetasjon.  
 

 Ro utenfor vinduene. Viktig at aktiviteter ute er i rimelig avstand fra pasientrom.  

    

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Plassering av Rasp: Tilbakemeldingen fra PHA til Nye OUS datert den 22 febr 2022: 
Det er beregnet inn 44 senger i PHA Midt.  PHA anbefaler at dette området planlegges utformet til bruk for barn, primært OUS Bupa og Rasp bup. 
Forskning: Se også punkter som kommer fra MVG voksen den 9 juni 2022.  
 

 



 

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.  

 


