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Gruppeleders roller og ansvar
- før første møte

• Leser seg opp på relevante utredninger i 
forkant av første gruppemøte

• Etablerer kontakt med andre 
gruppeledere og klinikkontakter i forkant 
av første møte i gruppen

• Sender gruppedeltakerne «dine» en mail 
og si hei

• Setter deg inn i saksgrunnlaget for neste 
møte, og videresender til andre aktører 
som har nytte av dette

• Oppfordrer gruppen til å gjennomføre 
opplæringen!
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Gruppeleders roller og ansvar
- i møtene

• Gruppeleder (GL) leder medvirkningsgruppens 
møter 

• Sikrer at møtet får behandlet alle saker på 
agendaen

• Ansvar for at alle får muligheten til å bli hørt –
trekke med gruppemedlemmer som er stille/i 
undertall 

• Bidra til at gruppen i størst mulig grad samles 
om råd til arkitekter/planleggere
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Gruppeleders roller og ansvar
- mellom møtene

• Sammen med fagkoordinator kalle inn evt. 
referansegruppe til møter mellom 
medvirkningsgruppemøtene

• GL med dette ansvaret er markert i oversikten over 
referansegrupper

• Holder seg oppdatert på andre 
medvirkningsgrupper med tilstøtende oppgaver

• Vurdere om gruppen trenger å møtes eller å 
samarbeide mellom møtene – kan det være 
aktuelt å dele gruppen i undergrupper og fordele 
arbeidsoppgaver i forkant av neste møte?
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Møtesyklus forprosjekt

Uke 1, formøte Uke 5, 
ti lbakemelding Nye OUS

Uke 3, medvirkningsgruppe Uke 4, referatUke 2, utsendelse

 Presentasjon av foreløpige 
skisser. Avklaringer mellom PG, 

PO og Nye OUS

Oppdaterer skisser etter 
tilbakemeldinger fra møte, referat 
og tilbakemelding på utsendinger
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Gruppeleders roller og ansvar
- dokumentasjon og kommunikasjon

• HSØ PO sender ut saksgrunnlag før møtene til 
medvirkningsgruppene

• Fagkoordinatorer sender tilsvarende til 
referansegruppene 

• HSØ PO skriver referat fra møtene

• GL sender samlet tilbakemelding til HSØ PO, med kopi 
til Nye OUS

• Etablerer system for løpende dialog mellom 
gruppedeltakerne – vi i Nye OUS har laget 
gruppemailer til alle grupper

• Tar imot innspill/forslag til gruppen, legger disse i et 
samledokument og formidler til gruppemedlemmene i 
forkant av møter. 
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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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