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Tilbakemelding på referatet 
03-02-02-01: Vi ble enige på medvirkningsgruppemøtet at alternativ 1 med 2 familierom med kontaktsmitte i vestarmen er beste løsning. Luft og kontaktsmitte ved 
heiskjerne får dedikert foreldredel. Samtalerom kan flyttes lenger inn i avdelingen. Det bemerkes at vi ønsker 2 samtalerom i avdelingen.   
03-02-02-03: Det er ønskelig at kuvøselager ligger lett tilgjengelig for nyfødtavdelingen. Om lageret skal ligge i U2 er det ønskelig å få en oversikt over tid og avstand 
mellom lager og avdeling.   
03-02-03-01: Gruppen er enige om at det er hensiktsmessig med 8 ( 4 X 2) høyintensivrom i J3. Pårørende kan ligge i J4.  
03-02-03-06: Lekerommet må være så stort at det er mulig for flere familier å være der samtidig. Små barn vil ikke leke i lekerommet alene.  
03-02-03-08: Nyfødtintensiv er en akutt avdeling. Om kontorer blir liggende med for lang avstand til avdelingen, vil det ikke være mulig for ansvarlige leger å benytte 
seg av kontoret. Det er derfor viktig å ha kontorer i avdelingen, eller umiddelbar nærhet. Gult kontorområde bør brukes, og man må også se på muligheten for at 
foreldreovernattinger for barneintensivpasienter heller kan ligge i 5 etasje. Det er helt klart at ledere bør ha enekontorer. Antall ledere med et slikt behov er foreløpig 
uklart.    

 

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter) 
•  Det er ønskelig med mer informasjon om lager/kuvøsevask av kuvøser, spesielt på Aker.  
• Det er ønskelig med mer avklaring rundt farmasitun.  
• Det er et stort behov for legekontorer i avdelingen. Ledere må ha enekontor for personalsamtaler.  
•    
•      

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 



 

 
NSA 
Det er avsatt følgende areal til håndtering lager og vask av kuvøser i U1: 
Lager urene kuvøser: 18m2 
Vaskerom for kuvøser: 23m2 
Lager rene kuvøser: 20m2  
Nye OUS støtter at det skisseres flyter med avstandsmål mellom nyfødt på plan 4 og lager/vask for kuvøser i U1. 
 
For denne funksjonen er det satt av ca 13 arbeidsplasser i avdelingen (tverrfaglige arbeidsrom, indre og ytre arbeidsstasjon og ekspedisjon) og 3 kontorarbeidsplasser.  
 
 
NRH 
For denne funksjonen er det satt av ca 24 arbeidsplasser i avdelingen (tverrfaglige arbeidsrom, indre og ytre arbeidsstasjon) og ca 12 kontorarbeidsplasser på 42 
sengerom.  
 
Det er ønskelig fra Nye OUS at overnattinger som skal benyttes av barneintensiv kommer så nær barneintensiv som mulig 
 
NRH OG NSA 
Det er ønskelig fra Nye OUS at flere kontorer fra den felles kontorpotten MVG 21. legges ut til de kliniske funksjonene. 
 
Nye OUS jobber arbeider med en avklaring av farmasitun og legemiddelnisjer. En mer detaljert avklaring vil ikke være klar i forprosjekt men må utvikles videre i 
detaljprosjektet. Det er foreløpig plassert farmasitun i samme etasje som nyfødtintensiv mtp. at det er mye avansert legemiddel tilberedning.  
 
   

 



 

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.  
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