
 

Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D – 08   Operasjon – Nye Aker Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130655 Dok.dato: 17.09.2022 

Møtedato: 13.09.2022  Sted: Teams 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator Nye OUS x 

Fagkoordinator Nye OUS  

ARK Prosjekteringsgruppen x 

Fasilitator HSØ PO x 

Referent HSØ PO x 

 

Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 27. 

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: 

• Ferdig 

• Lukket - implementeres/implementeres ikke 

• 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. 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte   Medvirkning forprosjekt - Møte 04 akt D  - 08  

  Operasjon – Nye Aker  

Prosjekt  Nye Aker og Nye Rikshospitalet  

Saksnr  
 130655  Dok.dato    

Medvirkn.møtedato  13.09.22 kl.0830-1135  Frist for tilbakemeld  13.10.22  

Medvirkn.gr.leder  Ingrid Elise Hoff      

  

Tilbakemelding på referatet  

04.04.06 Vilja Jeksrud: Kontorarbeidsplasser i grønt areal er alt for få. Vi trenger mange små kontorer hvor en kan ivareta taushetsplikten og å følge opp personalet og 
lederansvaret.   
 
04.04.10 Ingrid Elise Hoff: Gruppa har tidligere estimert at ca 180 – 200 personer vil arbeide på operasjonsstua på dagtid. MVG har gjentatte ganger adressert at det er 
behov for flere kontorer og arbeidsplasser enn det som pt er planlagt. For få kontorer og arbeidsplasser i grønn sone vil gi forsinkelser og mindre effektiv drift.  
  

• HSØ PO: Ønskes ytterligere kontorarbeidsplasser i grønn sone, må dette prioriteres innenfor arealrammen til operasjon. Saken lukkes inntil evt. Ønsket 
arealomdisponering oversendes.  

 

  

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

          

  

Tilbakemelding fra Nye OUS  
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Pkt 04-04-04:  

• Renholdsrom: Størrelsene på renholdsrommene og antallet er ulikt mellom NSA og NRH. Renholdsmiljøet vil derfor se på hva som skal være gjeldende 
standard, og gi tilbakemelding på dette.  HSØ PO: Nye OUS oversender omforent tilbakemelding angående renholdsrom. Foreløpig legges avsatt areal til 
grunn. Åpent – utredes videre. 

• Flyter: Det vil i mellomfasen gjennomføres særmøter hvor blant annet flyter av gods er tema. HSØ PO avventer tilbakemelding fra OUS etter avholdte 

særmøter. Åpent – utredes videre.   

• Autoklaveringsrom: Dette rommet kan avvikles til fordel for samtalerom/kontor. HSØ PO: Lukkes – Implementeres 

•  

Pkt 04-04-06: 

• Kontorer: Kontorer til ledere vil ikke nødvendigvis være inne i grønt område. Som tidligere diskutert kan disse ligge i umiddelbar nærhet, f.eks. i sør-
østre del av bygget. I det området som per 14.10.22 er markert som blått. Fargemarkeringen for dette området medfører ikke 100% riktighet da det i dette 
området vil være både kontorer for FoU, UiO og OUS.   

• HSØ PO: Ved evt. ønske om arealomdisponering oversendes dette HSØ PO. Lukkes.  

•  

Pkt 04-04-12 Avfall:  

• Som for flyter under pkt 04-04-04 vil dette være gjenstand for særmøter i mellomfasen.   

•  HSØ PO avventer tilbakemelding fra OUS etter avholdte særmøter. Åpent – utredes videre.   

•  

Pkt 04-04-13 Sengelogistikk:  

• Sengelogistikk skal utføres av ikke-klinisk personell.   

• Urene senger går direkte til sengeautomaten.   

• I utgangspunktet hentes rene senger i sengeautomaten når det er behov for sengen. Sengeautomater er det 2 stk av ved NSA.   

• Det er per 14.10.22 12 oppstillingsplasser for senger. Disse kan benyttes som en buffer for rene senger, alternativt til annen lagring.    

 HSØ PO: Åpen, utredes videre 
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Eventuelt – Ytterligere punkter fra referaetet som ikke er kommentert i tilbakemeldingsskjema 

Nr. (møtenr.  

punktnr)  
Evt. romfnr .  

        

Beskrivelse – aksjon:  Ansvar:  Frist:  Status:  

 

 

04-04-09     Kirurgiske håndvasker og toaletter  

• Gruppen antar det vil være minimum 180 personer på jobb på dagtid i 

operasjonsenheten og mener det vil være for få toaletter. Bemanningsnorm 

pr operasjonsteam legges ved tilbakemeldingen.   

• Det skal jobbes med antall toaletter i hele sykehuset i neste fase der antall og 

plassering totalt sett i hele bygget gjennomgås.   

• ARK ser på muligheten for å innpasse flere kirurgiske håndvasker, spesielt 

mot øst.   

  

  

Gruppeleder  

  

  

  

ARK  

  

  

13.10.2022  

  

  

  

Neste fase  

  

  

Åpen  

HSØ PO; Ikke 
mottatt 

 

 Åpen  

04-04-11     Rent og urent tøy til pasient  

• Nisje for rent tøy bør flyttes til omkledningsarealet for sammedagmottak.   

• Det forutsettes at urent pasienttøy samles opp i egen sekk i operasjonsstuen 

mens urent sengetøy følger uren seng til sengesentralen. Nisje til urent tøy 

kan derfor omprogrammeres til medisinnisje for dagkirurgiske pasienter.  

  

  

  

HSØ PO/ARK  

  

  

  

Neste fase  

  

  

  

Åpen  

 
Helse Sør-Øst RHF   

 Postboks 404    
Telefon:  02411  
Telefaks: 62 58 55 01  

  

  2303 Hamar    
      

postmottak@helse-sorost.no   
Org.nr. 991 324 968  
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04-04-12     Avfall  

•  Miljø, kildesortering og avfallshåndtering håndteres i prosjektet v/Nye 
OUS. Utpakking av utstyr og håndtering av emballasje må avklares i neste fase.   

  

  

Nye OUS  

  

  

Neste fase  

  

  

Åpen  

04-04-13     Sengelogistikk  

• Sengeventehall er tatt ut av programmet etter tidligere anbefaling fra 

gruppen.   

• Sengelogistikk må avklares i OUS i neste fase. Det skal til enhver tid være 

rene senger i sengeautomaten.   

  

  

  

Nye OUS  

  

  

  

Neste fase  

  

  

  

Åpen  

 

04-04-14     Desinfeksjon – gjennomstikk  

•  I Nye Aker er konseptet for desinfeksjon et urent desinfeksjonsrom med 
gjennomstikksdekontaminator til rent lager. Desinfeksjonsrom og rent lager 
på operasjon tilpasses dette konseptet.   

HSØ PO: Det er ikke programmert lager rent på OP. Ved ønske om endring 
oversender Nye OUS programavklaring til HSØ PO. Lukkes – implementeres 
ikke.  

  

  

ARK  

  

  

Neste fase  

  

  

Lukket 

04-04-15     Smittestue  

•  Gruppen mener at det mangler smittestue. Dette punktet er tidligere tatt 
opp i møte 02 akt. D (referat punkt 02-03-03). Alle stuer skal kunne benyttes 
som smittestuer. De pasientene som ikke kan håndteres på en normal 
operasjonsstue, er, ifølge smittevern, kun tuberkulosepasienter. Nye OUS 
avklarer dette med smittevernavdelingen.  

HSØ PO: Tilbakemelding ikke mottatt. Prosjektet tilrettelegger ikke for egen 
smittestue. Ved ønske om endring i programmet, oversender Nye OUS 
programavklaring til HSØ PO. Lukket – implementeres ikke 

  

  

  

Nye OUS  

  

  

  

Neste fase  

  

  

  

Lukket 
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04-04-16     Forberedelse anestesi  

• Gruppen bemerker at to rom til anestesi er for lite. Det bør ses på alternative 

areal for forberedelse, anestesi i neste fase.  

• Datapunkt i oppdekkingsrom vil bli ivaretatt.   

      

04-04-17     Stråling  

•  Gruppen er bekymret for at utstyr vil bli påvirket av bildedannende utstyr i 

etasjen under, med utgangspunkt i erfaringer fra dagens drift på Ullevål med 

ukjent støykilde. NOM beskriver dagens situasjon.  HSØ PO: Tilbakemelding 

ikke mottatt 

Prosjektet vil se nærmere på erfaringer fra andre sykehus og 
utstyrsleverandører.  HSØ PO. Åpen- utredes videre 

  

  

  

NOM  

HSØ PO  

  

  

  

13.10.2022  

Neste fase  

  

  

  

Åpen 

Åpen  

04-04-18     Sluk i gulv  

•  Detaljering og plassering av sluk i gulv på operasjonsstue og tilrettelegging 
for tømming av lukket sekretsugsystem detaljeres i neste fase.  

HSØ PO. Åpen- utredes videre 

  

HSØ PO  

  

Neste fase  

  

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. 
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