
 

 

Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D – 22 Sykehusapotek - Nye 
Aker  

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130804 Dok.dato: 12.10.2022 

Møtedato: 12.10.2022  Sted: Teams 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator, NSA OUS X 

Fagkoordinator, NRH OUS X 

ARK Prosjekteringsgruppen NSA X 

Fasilitator  HSØ PO X 

Referent  HSØ PO X 

 

Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 22. 

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 

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. 

 

  



 

 

Møte 04 akt D- 22 Sykehusapoteket -Nye Aker Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130804 
 

Dok.dato 29.09.2022 

Medvirkn.møtedato 09.09.2022 Frist for tilbakemeld 07.10.2022 

Medvirkn.gr.leder Anett Bjørhovde   

 

Tilbakemelding på referatet 

04-02-01 

Cytostatika og sterilproduksjon: 

Det er behov for innsyn og gjennomstikkskap (produkter ut) fra arbeidsrom til begge produksjonsrom. Vår anbefaling er minimum 3,5 m totalt for vindu og 
gjennomstikkskap. 

 

En mulighet diskutert i møte var å dele opp arbeidsrommet til to arbeidsrom dersom man da får til en større vindusflate mellom arbeidsrom og produksjonsrom. 

 

Vaskerom til sykehusleveranser, 6 kvm, må planlegges i nærheten av sykehusleveranser, og arealet kan tas fra lagerrommene. 

 

Lagerrom frysere bør flyttes nærmere varemottak. 

 

Vareflyt inn og ut fra sykehusapoteket må splittes. Dette må det jobbes videre med i neste fase. 

 

HSØ PO: Detaljering av arealene vil fortsette i neste fase. (Åpen) 

 

04-02-06 

Se eget notat ang brannrømning gjennom SA Publikum. 

 

Vi skriver ikke et eget notat vedr utfordringer med begrensning som følge av plassering av trafo i etasjen under, men minner om at personalet må kunne arbeide i 
resepturdisker og utsalgskasser en hel dag uten begrensinger som følge av trafo i etg under. 

HSØ PO: Se kommentar under Tilbakemelding fra Nye OUS  

https://sykehusbygg.pims365.no/saksregister/sak?116161


 

 

 

04-02-07 tekst i referatet må skrives om pga flere feil: 

 

Sykehusapoteket har utlevering av stomiposer og forbruksartikler til blant annet pasienter i hjemmesykehus. Håndtering av dette avklares som en del av 
logistikkplanleggingen. OUS hjemme pasienter er innskrevet i sykehuset og vil kunne ha behov for plasskrevende forbruksartikler. Sykehusapoteket på Ullevål 
samarbeider med Behandlingshjelpemidler om utlevering av utstyr/forbruksvarer.  

Behandlingshjelpemidler skal være igjen på Ullevål i etappe 1. 

 

Ny tekst: 

Publikumsutsalgene ved alle OUS lokasjoner har ansvar for utlevering av medisinsk forbruksmateriell, og behandlingshjelpemidler i tillegg til legemidler til pasienter 
som utskrives fra OUS. Mye av dette utstyret kan være voluminøst og må kjøres hjem til pasienten.  

Alle publikumsutsalgene har på oppdrag fra behandlingshjelpemiddelsentralen ved Ullevål overtatt en del av deres sortiment og oppdrag, og målet er at pasienten på 
ett sted skal få både legemidler og det som trengs av hjelpemidler og forbruksmateriell samme sted.  Disse avtalene er uavhengig om 
behandlingshjelpemiddelsentralen blir igjen på Ullevål eller ikke i etappe 1. 

 

Publikumsapoteket ved Nye Aker må ha mulighet til hjemkjøring av leveranser til utskrivne pasienter.  

Sykehusapotekene må videre i kommende faser se på volumet av dette, og vurdere om det finnes andre metoder for deler av denne hjemkjøringen til utskrivne 
pasienter, for eksempel hjemkjøring fra annen type lager ol. 

HSØ PO: Grei presisering/korrigering. Logistikk for legemidler ut fra apoteket følges opp videre (Åpen) 

 

 

 

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

 

•     

 

 



 

 

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Endringer og kommentarer til referatet legges til referatet i full tekst da det ikke er flere møter i forprosjektet. 

 

Det er utarbeidet et eget vedlegg vedrørende rømningsvei gjennom apotekareal i plan 1. Vedlegget legges ved tilbakemeldingsskjemaet. MVG påpeker en utfordring 
med adgangskontroll til apotekarealene samtidig som rømningsveien skal ivareta sine behov. Dette må det arbeides videre med for å få en sikker løsning for begge 
behov. 

HSØ PO: Det jobbes videre med å finne en god løsning for rømning som også er akseptabel for drift i Sykehusapoteket, følges opp i detaljprosjektet (Åpen). 

 

Vedrørende nærhet til trafo og sikkerhet for personalet i publikumsapoteket er det viktig at dette blir trygt. Det kan være hensiktsmessig at ingeniører uttalelse eller 
skisse over område som er i trygg avstand til trafo. 

HSØ PO: Det legges til grunn at arbeidsplasser i apoteket skal være trygge. Det tas hensyn til nødvendig sikkerhetsavstand til trafo ved plassering av arbeidsplassene. 
Følges opp videre i detaljprosjektet. Trafoene kan skjermes ekstra dersom målinger viser at dette er nødvendig. (Åpen) 

   

 

 

 



 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private  
leverandører og avtalespesialister. 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

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

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

• xx 

• xx 

• xx 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no

