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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:  Medvirkning forprosjekt – Møte 01 akt C 22 
Sykehusapotek – Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 76952 Dok.dato: 09.03.2021 

Møtedato: 03.03.2021 Sted: Digitalt møte i Teams 

Referent: Elisabeth S. Grannes Neste møte: 14.04.2021 kl. 08.30 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Anett Bjørhovde Prosjektleder Gruppeleder Sykehusapotekene X 

Bente N. L. Kjøge Prosjektleder Fagperson Sykehusapotekene X 

Anne Grønstad Provisorfarmasøyt Fagperson OUS X 

Laila Irene Bruun Provisorfarmasøyt Fagperson OUS X 

Veslemøy Ruud  Brukerrepresentant OUS X 

Arne Thormod Myklebust  Fagkoordinator Nye OUS X 

Martin Lieungh  Fagkoordinator Nye OUS X 

Johnny Borgan  Fagperson Nye OUS X 

Anne Guri Grimsby  Prosjekteringsgruppen (ARK) X 

Borghild Rambech  Prosjekteringsgruppen (ARK) X 

Tina Sønnichsen  Fasilitator HSØ PO X 

Elisabeth S. Grannes  Referent HSØ PO X 

 

Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

01.00  Møtet er det første i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og 

som skal  ivareta medvirkning i forprosjektet for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet. 
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Medvirkningsgruppen skal vurdere og gi innspill til funksjonsplassering i 

bygget:  

• Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov 

• Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene 

• Behov for videre bearbeiding 

 

Agenda 

• Velkommen og agenda for dagens møte 

• Dokumentasjon av deltakere 

• Spilleregler, møtekultur 

• Tråden fra konseptrapport- fagrapporter- funksjonsprogram til 

forprosjekt 

• Hovedaktivitet C funksjonsplassering 

• Presentasjon av prosjektet og gjennomgang av materialet 

• Diskusjon og oppsummering 

 

Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som 

ble gjennomgått i  møtet.   

 

Link til film vist i i møtet: 

Bli med på reisen til Nye Aker - YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=7YKzWjGYs7s&t=4s) 
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Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet. 

01.01 

 

 Plassering av Sykehusapotekene 

Plasseringen i U2 er den plasseringen som er vurdert av prosjektet til å gi 

best mulighet for utvidelse i etappe 2 for Sykehusapotekene og 

plassering av andre funksjonsområder i etappe 1, og derfor den 

løsningen det jobbes videre med.  

Plassering av Sykehusapotekene ble diskutert og gruppen pekte på 

følgende: 

- Det er positivt at arealene til Sykehusapotekene er flyttet fra felt 

4 (ved varemottak og distribusjonssentral, VDS) til basen i 

hovedbygget. 

- Det er viktig med tilstrekkelig dagslys i arealene da dette er 

varige arbeidsplasser. Gruppen avventer endelige 

dagslysberegninger fra prosjekteringsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

01.02  Nærhetsbehov og funksjonssammenhenger 

Det er planlagt for rørpost og AGV i/til arealet til Sykehusapotekene for 

distribusjon av legemidler til behandlingsområdene.  

Nærhetsbehov for Sykehusapotekene og sammenhenger med andre 

funksjonsområder ble diskutert og gruppen pekte på følgende: 

- Nærhet til infusjonsbehandling er viktig, da ikke all cytostatika 

kan transporteres i rørpost. Gruppen mener derfor at plassering 

av infusjonsbehandling høyt oppe i tårnene virker lite 

hensiktsmessig. Det pekes samtidig på at distribusjon av 

 

Info 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

cytostatika kan løses med dedikerte transportlinjer og 

tilstrekkelig kapasitet.  

Det skal gjøres en vurdering av volum av legemidler for transport internt i 

sykehuset. 

Krav til sikkerhet i korridorer og alle areal tilknyttet Sykehusapotekene 

ivaretas i den videre prosjekteringen. 

 

 

HSØ PO 

 

HSØ PO 

 

 

14.04.2021 

 

 

 

 

Åpen 

 

Åpen 

01.03  Administrasjon  

Sykehusets administrasjon inngår ikke i etappe 1.  

Info   

01.04  Ventilasjon 

Tekniske arealer til ventilasjon planlegges når man detaljerer 

funksjonsområdet som del av hovedaktivitet D.  

- Gruppen opplyser om at det er behov for ventilasjon direkte til 

friskluft. 

 

 

 

ARK 

  

 

 

Åpen 

01.05  Farmasitun 

Det er besluttet i OUS at farmasitun skal inngå i prosjektet. Areal til 

farmasitun finnes ved å redusere areal i prosjektet.  

Status på farmasitun gis i neste møte. 

Gruppen opplyste om at farmasitun ikke vil erstatte produksjonsarealer 

eller medisinrom, men fungere som et tilleggsareal til klargjøring av 

enklere blandinger og opptrekk som sykepleiere i dag blander ute i 

avdelingene. 

OUS og Sykehusapotekene arrangerer et eget forum for å tydeliggjøre 

konseptet farmasitun. 

 

Info 

 

 

Info 

 

 

Gruppeleder 

og Nye OUS 
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Gruppen påpeker at valg av modell for lukket legemiddelsløyfe som OUS 

ønsker i nye sykehus, påvirker behov for pakkemaskiner og fordeling av 

areal mellom produksjonsareal og farmasitunene. 

Sykehusapotekene ønsker å delta i innredning av medisinrom som skjer i 

aktivitet B. Deltakelse ivaretas av Nye OUS. 

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

Oppstart 

aktivitet B 

 

 

 

Åpen 

 

01.06  Publikumsutsalg 

Arealet er vist som et diagrammatisk funksjonsområde og er ikke 

detaljert ut. Når arealet detaljeres, løses krav til universell utforming, 

diskresjon og avstand mellom skranker o.l. Kravspesifikasjoner fra 

Sykeshusapotekene og offentlige lover og forskrifter vil ivaretas i den 

videre planleggingsprosessen.  

Endelig plassering av trapper er under arbeid og tilpasses slik at for 

eksempel publikumsutsalget ikke deles i to av en trapp. 

 

 

 

ARK 

 

 

Info 

  

01.07  Garderober 

Garderobeplasser til ansatte i Sykehusapotekene inngår i det felles 

garderobeanlegget. Det er i tillegg planlagt skift av tøy internt i sluser i 

produksjonsarealene.  

   

01.08  Utgående logistikk 

Det skal leveres medikamenter til andre lokasjoner i OUS, Lovisenberg og 

Diakonhjemmet og hjemmesykehus. Prosjektet er planlagt med én vei 

inn og én vei ut gjennom VDS – med unntak for enkelte kritiske 

leveranser/varer. Dette må det tas hensyn til i videre planlegging. 

 

 

 

 

HSØ PO/ARK 

  

 

 

Åpen 
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01.09  Forsyning 

Forsyning av infusjonsvæsker og ernæring er planlagt via VDS. Gruppen 

tar kontakt med logistikkgruppen (v/Paulina Wedde) for å avklare 

hvordan intern logistikk for infusjonsvæsker og ernæring planlegges 

håndtert i Nye Aker. 

Forsyning av gasser i sykehuset (rørsystemer) håndteres i egen 

teknikkgruppe. HSØ PO følger opp at teknikkgruppen ivaretar lover og 

forskrifter for legemiddelhåndtering. Løse gassflasker håndteres i 

varemottak. 

Nukleærmedisin er planlagt på RH og det vil ikke være forsyning av 

radioaktive legemidler på Nye Aker. 

 

Gruppeleder 

 

 

 

HSØ PO 

 

 

Info 

 

 

 

 

 

14.04.2021 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 

01.10  Videre prosess 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som 

forberedelse til neste møte. 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via Nye OUS v/fagkoordinator 

Arne Myklebust innen 17. mars. 

Alle innspill som gjelder ønske om flytting av funksjoner skal inngå i 

en helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap. 
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Tilbakemeldingsskjema 
Møte 1 Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr  76952 Dok.dato 16.03.2021

Medvirkn.møtedato 03.03.2021 Frist for tilbakemeld 17.03.2021

Medvirkn.gr.leder Anett Bjørhovde

Tilbakemelding på referatet
Referatet er presist og bra skrevet, og omfatter det som ble diskutert i møtet. Medvirkningsgruppen har kun 
små kommentarer; se under.  


