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Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D –  Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130588 Dok.dato: 30.09.22 
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Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator  OUS HF Ja 

Fasilitator  HSØ PO Ja 

Referent  HSØ PO Ja 

 

Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 4.1/4.2 poliklinikk og dagbehandling NRH. 

Referat og tilbakemeldingsskjema fra OUS er gjennomgått i møtet og det er kommentert direkte i skjemaet hva som er avtalt for det videre arbeidet.  

Følgende kategorier er benyttet i møtet for å avklare status i sakene: 

1. Ferdig 

2. Lukket - implementeres/implementeres ikke 

3. Åpen - utredes videre 

Punkter som ble gjennomgått i møtet er skrevet inn med rød tekst under. 

Oppsummeringen fra avklaringsmøtet oversendes fra HSØ PO til OUS ved Nye OUS, som distribuerer dette videre i henhold til informasjon som ble gitt til 

gruppen i møte D4. 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte 4.1/4.2 Poliklinikk og dagbehandling – Nye 

Rikshospitalet D4 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130588 Dok.dato 27.09.2022 

Medvirkn.møtedato 06.09.2022 Frist for tilbakemeld 27.09.2022 

Medvirkn.gr.leder Marianne Hægh Martinussen   

Tilbakemelding på referatet 

Fra Medvirkningsgruppen 

(Hei, Takk for fint fysisk møte og referatet.  

Jeg mener vi ba om at det eksplisitt skulle skrives i referatet at vi som medvirket er bekymret for om arealet avsatt til poliklinikk og dagbehandling er adekvat med 
tanke på hvilken drift som skal være på Nye Gaustad. Fint om det kan legges til. Med vennlig hilsen, Jørgen Sandberg Michelsen, LiS Onkologi, Foretakstillitsvalgt Yngre 
Legers Forening, Oslo Universitetssykehus. Mobil: 461 26 384 

Hei 

Støtter Jørgen S. Michelsen sin kommentar om bekymring for adekvat areal for driften i poliklinikk må med i referatet. 

Med vennlig hilsen, Norsk Sykepleierforbund ved Oslo universitetssykehus, Marie Holmseth, Hovedtillitsvalgt NVR/OPK, Mob. 952 00 651, marie.holmseth@ous-hf.no, 
NSF på nett: www.nsf.no/ous  

 Hei 

Støtter bekymringen ang areal og antall rom på poliklinikken da sykehusdriften skal dreies fra inneliggende behandling til mer poliklinisk oppfølging. Det er noe vi ser 
at skjer allerede i dag og vi ser at vil bli aktuelt med enda mer i årene framover, Trine Strøm, Spesialfysioterapeut, 22 11 96 53,  

 

Fra Nye OUS 

Under punktet: Godkjenning av referat fra MVG-møte D3: 

«Brukerrepresentant ønsker å presisere at de er usikre på hvem som skal beslutte hvilke fagområder som skal inn i poliklinikk- og dagbehandlingsområdene i 

bygg J. Det stod i referatet at OUS hadde ansvar for virksomhetsplassering.  

Brukerutvalget etterspør, hvem i OUS og hvordan gjøres denne beslutningen og når vil det skje? Brukerutvalget ønsker at Nye OUS kan undersøke og komme 
med informasjon om dette.»  
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 Nye OUS ønsker tillagt til referat fra møte D4 : Det er, som informert om i møte D4, OUS ledermøte som endelig beslutter en virksomhetsplassering ved NRH.  

    

Under punktet 04-02 

«Fagkoordinator vil ta med ønsket fra gruppen til Nye OUS for å avklare om de kan svare på gruppens ønske om å få presentert arealstatus for poliklinikk og 
dagbehandlingsareal i eksiterende OUS lokasjoner».  

Nye OUS ønsker dette endret til: Areal disponert til poliklinikk i eksisterende bygningsmasse ble etterspurt. Det ble svart ut med at det ikke er relevant i nåværende 
fase av prosjektet. Videre at det kunne hentes ut fra elydia.  

    

Tilbakemelding på referatet: 

• Det er både i dette møtet og tidligere møter presisert fra medvirkningsgruppen at de er bekymret for om arealet avsatt til poliklinikk og dagbehandling er 
adekvat med tanke på hvilken drift som skal inn i nye bygg og om det er for lite plass 

• Det er gitt informasjon til medvirkningsgruppen gjennom aktivitet D om at det er OUS ledermøte som endelig beslutter en virksomhetsplassering ved NRH  

• Det etterspurt status for dagens areal i OUS for poliklinikk og dagbehandling. Det ble gitt informasjon i møtet at OUS har en database som heter eLydia der 
arealer som benyttes i dagens drift ligger registrert. Gruppeleder har sendt ut oversikt etter møtet som viser areal for poliklinikk og dagbehandling ved 
Rikshospitalet. OUS følger evt. opp med ytterligere informasjon fra andre lokasjoner.  

  

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

• 04-02- Bekymring for at det ikke vil være nok rom til fysio/ergo på poliklinikken i tilknytning til de rommene hvor ortopedi faget/avdelingen skal ligge. Noe som 
er uklart, da virksomhetsplasseringen ikke er gjort enda. Fysio/ ergo samarbeider tett med leger og sykepleiere innen fagfeltet og er helt avhengig av rom i 
tilknytning til denne driften. Fysio/ergo er allerede i gang med å overta en del av legens poliklinikk, både for å avhjelpe lange ventelister og fordi man ser at 
mye av den poliklinikken som legene utfører i dag er mer aktuelt at en fysioterapeut utfører pga funksjon, aktivitet og trening for pasientene. Den delen av 
poliklinikken oppleves delvis neglisjert i prosessen.  

 

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet: 

• Medvirkningsgruppen melder om bekymring for at fysioterapi/ergoterapi ikke har nok behandlingsrom i poliklinikk knyttet til ortopedi. Gruppen gir også 
informasjon i tilbakemeldingen om at de jobber med oppgaveglidning der fysioterapeuter og ergoterapeuter overtar en del av legenes poliklinikk. I 
avklaringsmøtet ble det oppsummert at det ikke er besluttet virksomhetsinnplassering til arealet i bygg J, plan 01 i forprosjektets fase. Derfor vil dette punktet 
måtte følges opp i senere fase når virksomhetsinnplasseringen er besluttet.  Oppgaveglidning og organisering av poliklinikk og dagbehandling vil OUS jobbe 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 4 av 5 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    
med i organisasjonsutviklingsprosjekt som skjer senere. Det ble også gjentatt i avklaringsmøtet at oppgaven har vært å arbeide for generisk løsning, ikke 
virksomhetsspesifikk løsning for arealene med poliklinikk og dagbehandling.  

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Vedlagt tilbakemeldingsskjema er 5 vedlegg som viser en oversikt over dagens kapasitet på poliklinikk på Rikshospitalet slik det ble etterspurt om i D4-møtet. Dette 
materialet er fremskaffet av gruppeleder for MVG 4.1. 

 

Stillerom 

Nye OUS informerer om at konseptet for stillerom er under utvikling. Dette er et viktig prinsipp i nye sykehusbygg, men dette kan også implementeres i eksisterende 
bygg ved å sette ut stille pods og lignende. Bredding av dette konseptet i alle funksjonsområder i nye sykehusbygg er en avgjørende faktor for at fremtidens arbeidsflyt 
og arbeidsprosesser skal bli mest mulig fleksible, både for de ansatte og pasientene, både de som er hjemme og på sykehuset.   

 

Aktivitet E 

Det vil bli avholdt tematiske informasjonsmøter i uke 41 på Rikshospitalet og Ullevål sykehus.  

Temaene blir: 

• Døgnområder  

• Poliklinikk 

• Perioperative sløyfer  

• Akuttmottak 

• Nyfødte, barn og ungdom 

• Smittevern  
 

Informasjon om tid og sted for de ulike tema vil komme på ulike plattformer i løpet av uke 39.  

 

Nye OUS har ingen ytterligere kommentarer utover det referatet angir det skal jobbes videre med i kommende faser.     

Tilbakemelding fra Nye OUS: 

• Se punkt over under tilbakemelding referat. Det ble i avklaringsmøtet presisert at vi har en arealramme som viser programmert funksjonsareal (presentert i 
møte D4) og denne ligger fast. Saken er ferdig 
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• Stillerom – saken er åpen og behandles videre i senere faser. 

• Aktivitet E – det er gitt informasjon fra Nye OUS, saken er ferdig.  
 

EVENTUELT - Ytterligere punkter fra referat som ikke er kommentert i tilbakmeldingsskjema: 

• Akuttnisjer, PNA rom, farmasitun og medisinnisjer – saken er åpen, behandles videre i senere faser 

• Pauserom – gruppen ønsker å vurdere kapasitet når virksomhetsavklaring er avklart – saken er åpen, behandles videre i senere faser 

• Arbeidsplass for sekretær i ekspedisjon – saken er lukket med hensyn til antall ekspedisjoner som ligger i arealet for forprosjektet. Dette vil evt. være del 
av organisasjonsutviklingsarbeidet i OUS, senere fase.  

• Gruppeleder skulle dele link for dokument med beskrivelse av kapasitetsberegning med medvirkningsgruppen, saken er ferdig.  
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