
 
 

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 

    

Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D – 08 Operasjon, NRH Prosjekt: Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 
130657 

 
 

Dok.dato: 13.10.2022 

Møtedato: 13.09.2022  Sted: Forskningsparken 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator  OUS X 

ARK Prosjekteringsgruppen  

RUT Prosjekteringsgruppen  

Fasilitator  HSØ PO X 

Referent  HSØ PO X 

 

Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 8 Operasjon 

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  

 Møte 03 akt D – 08 Operasjon Nye Rikshospitalet  
 

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr  

 130657 
 

Dok.dato 21092022 

Medvirkn.møtedato  

 13.09.22 / start kl 12.30 – slutt kl 15.32  
 

Frist for tilbakemeld 11102022 kl. 1200 

Medvirkn.gr.leder Dyveke Qvenild   

 

Tilbakemelding på referatet 

Pkt 04-02-01  

Øvrige forhold: 

  «Det fremkom tydelig under simulering, og ble bred enighet om på tvers av faggrupper, at inngang til operasjonsstuer bør plasseres inn fra langsiden av 
operasjonsbordet (og ikke bak hodeenden).» Åpen – utredes videre. 

Pkt 04-02-02  

Forberedelsesrom anestesi:  

                «Det er ønskelig at lager for MTU/væsker/medisinnisjer blir liggende i umiddelbar nærhet av anestesi forberedelsesrom.»  

              Medisinnisjer: Avventer avklaring av konsept. Åpen – utredes videre.   

              MTU/Væsker: Det ses på justering av disponering i neste fase. Åpen – utredes videre    

  «Det er ønskelig med små nisjer 3m2 for anestesiutstyr i nærheten forberedelsesrom». Smittevern anbefaler at slikt utstyr står avskjermet mot forurensing 
fra korridor. Spesielt hvis det trekkes ut og inn av operasjonsstuene. Kan det stå på et lager? Det ses på muligheter for etablering og disponering av nisjer for 
anestesi utstyr. Som utgangspunkt 1 nisje pr. AN-forberedelsesrom. Selve utforming av nisjer avventer avklaring fra Smittevern via Nye OUS. Åpen – utredes 
videre. 

«Oppdekkingsrommet er planlagt som et sterilt rom». Ordet sterilt rom er ikke et ord som er vanlig å bruke. Det bør defineres hva som menes med et slikt 
rom. Svaret ut av Nye OUS i tilbakemelding nedenfor – Ferdig. 

 

Kontorer/arbeidsstasjoner:  
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«Det gjentas igjen et uttalt behov for små arbeidsstasjoner/PC-plasser i umiddelbar nærhet til de enkelte operasjonsstuene. Dette for å sikre både bedre flyt 
og effektivitet på operasjonsgangene, i kombinasjon med god pasientsikkerhet.» Se svar fra Nye OUS i tilbakemelding. Det ses på disponering i neste fase. 
Åpen – utredes videre. 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Det bør tegnes inn et renholdsrom på 4 kvm i grønn sone til oppbevaring av to vasketraller Er i prosess i HSØ-PO. Åpen – utredes videre 

• «Oppdekkingsrom» bør defineres nærmere f.eks. med tekniske spesifikasjoner og tiltenkt bruk eventuelt begrensninger i bruk Se svar fra Fagkoordinator 
nedenfor 
«Nisje til (anestesi)utstyr» bør byttes ut med f.eks. «små lagerrom» som ligger skjermet fra påvirkning fra korridor Det ses på muligheter for etablering og 
disponering av nisjer for anestesi utstyr. Som utgangspunkt 1 nisje pr. AN-forberedelsesrom. Selve utforming av nisjer avventer avklaring fra Smittevern via 
Nye OUS. Åpen – utredes videre. 

    

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

 Nye OUS støtter tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen med innplassering av dører i fht plassering av operasjonsbord. Dette bør det jobbes videre med i 
detaljprosjektet i forbindelse med simulering og detaljering av arbeidsflyter, vareflyter, pasientflyter og personalflyter i operasjonsområdet. 

 

Lagring av MTU for anestesi bør det jobbes videre med i detaljprosjektet der man ser på en lagringsløsning som ikke innebærer forurensning fra korridor i tråd med 
innspillet fra smittevern, samt ivaretar anestesipersonalet behov for nærhet til anestesi forberedelsesrom. Det ses på muligheter for etablering og disponering av 
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nisjer for anestesi utstyr. Som utgangspunkt 1 nisje pr. AN-forberedelsesrom. Selve utforming av nisjer avventer avklaring fra Smittevern via Nye OUS. Åpen – utredes 
videre. 

 

Standardrommet Forberedelsesrom operasjon, «Oppdekkingsrom», er et rent rom der det pakkes opp sterile instrumenter og sterilt engangsutstyr til operasjonene 
gjennom dagen. Kravet til renhet innebærer funksjonen i rommet vil være avgrenset til dette formålet, samt til oppbevaring av rene prosedyrevogner i beredskap og 
til øyeblikkelig hjelp. Se punkt ang. dette ovenfor. 

 

Nye OUS støtter at man i detaljprosjektet ser på innplassering av arbeidsstasjoner, pc-plasser, kontorer og stillerom etc i tråd med innspill fra medvirkningsgruppen. Se 
punkt ang. dette ovenfor. Åpen – utredes videre. 

 

Nye OUS presiserer at det er deltakere fra medvirkningsgruppen som har vært/skal på studiebesøk på St. Eriks i Stockholm og Nordfløjen i København for å se på 
virksomheter innenfor eget fagområde. Nye OUS har i forprosjektet ikke fått adgang til studiebesøk på sterilsentral eller sentraloperasjon på sykehus utenlands for 
medvirkningsgruppen. Dette vil det jobbes videre med før detaljprosjektet.  

 

 

 

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

• Innplassering («stemplet») for selve operasjonsstuene kan være utgangspunkt for bearbeiding i den videre prosjektutvikling. Åpen - utredes videre 

 

Gruppen har dog en rekke bekymringer i relasjon til, primært, støttefunksjoner: 

 

• Generelt er gruppen bekymret for om det er tilstrekkelig med støtteareal til at sikre et godt arbeidsmiljø i operasjonsområdet. Konkret er gruppen er 

bekymret for at det er tilstrekkelig antall toaletter, pauserom, arbeidsplasser/kontorer i området. Åpen - utredes videre 

• Sterilflyt må gjennomgås for blant annet å kvalitetssikre størrelse og behov for omlastning, lokal lagring og utpakking. Åpen - utredes videre 

• Gruppen har en bekymring for størrelse på utstyrslagre. Dette bør vurderes videre i neste fase Åpen - utredes videre 

• Flyt av personell i operasjonsområdet bør gjennomgås som en del av OU-prosjektet. Mer generelt er det behov for en avklaring av driftskonsept(er) for 

operasjonsområdet Åpen - utredes videre 
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EVENTUELT - Ytterligere punkter fra referat som ikke er kommentert i tilbakemeldingsskjema: 
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