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Din rolle i forprosjekt

Hvem representerer du i forprosjektet?

Er du gruppeleder, bruker, fagperson, 
verneombud eller tillitsvalgt?

• Klargjør din fullmakt før arbeidet 
starter opp

• Forankre innspill, behov og 
avklaringer mellom møtene

• Hva er viktig for de nye sykehusene?
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Forventninger til 
deltakerne

• Still forberedt

• Sett av tid til deltakelse, delta aktivt og bidra 
kreativt for å sikre åpen og transparent prosess 

• Bring inn og del din kunnskap og erfaring for å 
sikre gode løsninger for fremtidens 
pasientbehandling

• Arbeid med ditt spesifikke tema knyttet til OUS / 
UiO sine funksjoner, i tillegg til å se helhet for å 
sikre gode løsninger på tvers

• Forprosjektet er arbeidskrevende, og forutsetter 
god samhandling, ryddig organisering og 
rolleforståelse for alle involverte

• Ta medansvar for en god medvirkningsprosess
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Forventninger til 
gruppene

• Bidra til at det etableres fremtidsrettede, 
funksjonsdyktige og pasientvennlige løsninger som 
understøtter god pasientbehandling, ett godt 
forsknings- og undervisningsmiljø, ett godt 
arbeidsmiljø og en god driftsøkonomi

• Ivareta tverrfaglighet og innhente innspill fra aktuelle 
fagområder/klinikker

• Sikre informasjon og forankring i egen 
organisasjon/enhet, inkludert kjennskap til valgte 
løsninger og forståelse for mål og strategier med nytt 
bygg

• Identifisere arbeidsprosesser, funksjon, system og 
utstyr som danner grunnlag for integrasjoner, 
tilpasninger, test og idriftsettelse

• Løfte opp viktige avklaringer som krever beslutning
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Dilemmaer i medvirkningsgrupper

• Liten gruppe, stort spenn i 
oppgaver/ansvar

• Representant for flere fagområder, 
profesjoner og lokalisasjoner

• Kulturer og interesser ved ulike 
lokalisasjoner

• Sette rolle under press, din egen 
bakgrunn, profesjon, interesse

• Maktposisjon som deltaker

Eks: Døgnområder – 30/40 ulike hensyn
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Mer informasjon om Nye OUS finner du her:

• Opplæringsside: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/forprosjekt-
introduksjon-og-opplering

• Internett: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus

• Intranett: http://intranett.ous-
hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=1030514&level=2

• Facebook Nye Oslo universitetssykehus: https://www.facebook.com/nyeous/

• Instagram: Nye_OUS: https://www.instagram.com/nye_ous/

• Podcast ‘Snakk om Nye OUS’: https://snakkomnyeous.podbean.com/

• Inspirasjonsside: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/muligheter-i-
fremtidens-sykehus

• Dokumentarkiv:  https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/dokumentarkiv
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