
 
 

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 – 05 Føde og barsel - Nye 
Aker  

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130619 Dok.dato: 17.10.2022 

Møtedato: 17.10.2022  Sted: Teams 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator Nye OUS OUS x 

Fagkoordinator Nye OUS  - 

ARK Prosjekteringsgruppen x 

Fasilitator  HSØ PO x 

Referent  HSØ PO - 

 

Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 01 Døgnområde somatikk. 

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  

 Medvirkning forprosjekt-  
Møte 04 akt D 05 – Føde, barsel- Nye Aker  

 

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130619 Dok.dato 11.10.2022 

Medvirkn.møtedato 14.09.2022/Start 12:30 – slutt 14:50 Frist for tilbakemeld 12.10.2022 

Medvirkn.gr.leder Abelone Cathrine Bidstrup   

 

Tilbakemelding på referatet 

 

 Referatet gjenspeiler på en god måte de ulike diskusjoner og hva vi gikk igjennom og ble enige om i møtet.  

 Det har kommet en tilbakemelding fra representanten for hygiene- og smittevern. Avdeling for smittevern sin merknad er at rapporten «Smittevern i Nye 

sykehusbygg» må ligge til grunn for vurderinger som blir tatt. Avvik fra anbefalinger må diskuteres med Avdeling for smittevern. Avdeling for smittevern påpeker 

samtidig følgende: Lagerkapasitet må dimensjoneres slik at medisinsk utstyr og hjelpemidler ikke blir lagret i korridorer og fellesområder. Et godt smittevern i 

sengeområdene krever en tilstrekkelig lagerkapasitet for varer og utstyr som må lagres i sengeområdet. Det kreves et velfungerende logistikksystem som reduserer 

lagerbehov lokalt i sengeområdet. Lagring av utstyr i fellesområder medfører økt smitterisiko. 

04-02-04 Føde: Rom til overnatting for personalet Det har kommet en tilbakemelding som påpeker at separat dusj og toalett for overnattingsrommene er viktig, 

men at det da blir svært viktig at man kvalitetssirkler god ventilasjon, i og med at rommene ikke har vindu. 

04-02-05 Kontorplasser i Nye Aker: Gruppen har kontaktet gruppe 19 – Forskning og undervisning Nye Aker, og det er besluttet at det er mulig å lage en fleksibel 

vegg/foldedør mellom grupperom UiO og OUS. Man vil da kunne åpne opp for et større rom når det er behov for dette. 

  
 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 3 av 4 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

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

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

•    

•   

•   

•   

•       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye ous og avdeling for smittevern har etablert fast møtestruktur hvor aktuelle tema og problemstillinger løftes opp for drøfting og avklaring. Utforming av lager og 
hva som skal lagres i ulike lagrene, vil gjennomgås og planlegges i detaljprosjektet.  

04-02-04, overnattingsplass for vaktgående personell.  Det arbeides med innplassering av overnattingsplasser slik at kravene som ligger til utformingen av rommene 
og plasseringen ivaretas. Åpen, utredes videre i detaljprosjekt.  

04-02-05 Kontorplasser i Nye Aker.  Nye OUS støtter at det legges til rette for en skyvevegg mellom grupperommene tilhørende OUS og UiO. Dette vil muliggjøre at 
rommet/rommene kan få en større fleksibilitet. Åpen, utredes videre i detaljprosjekt. 

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

• Fra referat, pkt. 04-02-04, Føde: Gruppen påpekte at det er for mange vinkler for å få en effektiv forflytting av seng fra fødestuen vis-a-vis 

desinfeksjonsrommet (lavrisikostuen lengst mot høyre) til sectioheisen. ARK ser på muligheten for å sikre en mer direkte linje mellom fødestue og 

sectioheis, ved for eksempel å flytte døren til fødestuen. Åpen, utredes videre i detaljprosjekt. 

• Fra referat, pkt. 04-02-04, Føde: Gruppen anbefaler at det blir mulighet for at jordmor også kan hvile. Muligheter for å innarbeide dette vurderes i 

detaljprosjekt. Åpen, utredes videre i detaljprosjekt. 

• Fra referat, pkt. 04-02-04, Føde: Gruppen ønsker å tilrettelegge for et mindre område der kvinner som opplever tap kan skjermes for gravide i obs-

enheten, fødende og barselkvinner. Muligheter for dette ble diskutert i møtet. Et eksempel på hvor dette kan løses, er plan 04 hvor det er mulig å lage et 

skjermet område vest for heisbatteriet. Dette handler hovedsakelig om organisering og ivaretas i detaljprosjekt og OU-prosess. Åpen, utredes videre i 

detaljprosjekt. 

• Fra referat, pkt. 04-02-04, Føde: Gruppen diskuterte muligheten for om tyngre resuscitering skal skje på eget rom og lettere resuscitering inne på 

fødestuen. Dette må diskuteres videre internt i OUS. Åpen, utredes videre i detaljprosjekt. 
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