
 
 

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:  Møte 02 Akt. C – 08 Operasjon - Nye Aker Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 80647 Dok.dato: 21.04.21 

Møtedato: 14.01.2021 kl. 08.30-11.40 Sted: Digitalt møte i Teams 

Referent: Ellinor Festø Bilet Neste møte: 19.05.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Ingrid Elise Hoff Gruppeleder/Overlege OUS X 

Minoush Benvan Operasjonssykepleier OUS X 

Ragnhild Heltberg Spesialsykepleier OUS X 

Vilja Jeksrud Operasjonssykepleier OUS X 

Dag T. Førland Overlege OUS X 

Roger Trana Overlege OUS X 

John Ragnar Hørthe Rådgiver OUS X 

Sigrid Berthelsen Kaland Verneombud/Operasjonssykepleier OUS X 

Mette Neergård Tillitsvalgt/Spesialsykepleier OUS X 

Fanny Quinonez Tillitsvalgt/Helsefagarbeider OUS X 

Maria Soknes Tillitsvalgt/LIS OUS X 

Roger Josefsen Tillitsvalgt/Overlege OUS X 

Kent Roger Bjørklund Klinisk koordinator  Nye OUS X 

Henni Steineger Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Annette Svarliaunet Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Stine Louise Johannessen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Ingeborg Sand Fasilitator HSØ-PO X 

Thomas Pryssing Referent HSØ-PO   

Ellinor Bilet Referent HSØ-PO X 

 
 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 2 av 8 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

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

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

02.00 

 

 Velkommen og agenda for dagens møte 

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

som skal ivareta medvirkning i forprosjektet. 

 

Gruppen skal vurdere funksjonsplassering i bygget herunder 

• Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov 

• Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene 

• Behov for videre bearbeiding 

 

Agenda 

• Velkommen og agenda for dagens møte  

• Godkjenning av referat  

• Status funksjonsplassering  

• Inspirasjon 

• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1  

• Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter 

• Eventuelt 

 
Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som 
ble gjennomgått i møtet.    
  

Info   

Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet 

02.01  Godkjenning av referat fra møte nr. 1  

Referat godkjennes. Tilbakemeldinger fra OUS legges ved referatet.  

Info   
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02.02  Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK) 

ARK gikk gjennom underlag utsendt før møtet.  

Gruppeleder synes det er fint å se at tilbakemeldinger fra forrige møte 

allerede er adressert og vist i nye tegninger. 

Tegningene ble diskutert og følgende punkter nedenfor ble fremhevet av 

gruppen: 

Info   

02.02.1  Sterilsentral flyt, prosedyrevogner og lagring  

Gruppen stiller spørsmål ved om arealet avsatt til sterilsentral er stort 

nok. Det pågår en utredning for sterilsentral, kapasitet og utstyrspark 

som vil svare ut spørsmålene gruppen har. 

Gruppen informeres når utredningen er ferdigstilt.  

Flyt mellom sterilsentral og operasjon er et driftsspørsmål, som man må 

komme tilbake til i hovedaktivitet B. Det er satt av areal i 

operasjonsarealene til lager for sterile varer. 

Arealer til sterilsentralen Nye Aker er utvidet med areal fra Nye 

Rikshospitalet etter ønske fra OUS om en felles sterilsentral på Nye Aker.   

 

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

 

Aug/sept. 2021 

 

 

 

 

Åpen 

02.02.02  Sykkelvei til sykehuset 

Det er lagt opp til sykkel- og gangfelt, samt sykkelparkering ved Nye Aker. 

Det er andre medvirkningsgrupper som ser på dette, samt garderober.  

Fagkoordinator videreformidler kontaktinfo til gruppeleder.  

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

27.04.2021 

 

 

 

Åpen 

02.02.03  Ultrarene operasjonsstuer  

OUS har hatt et internt møte om tema og tema følges opp av en egen 

gruppe i OUS.  

Info   
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Ultrarene stuer er mer kostnadskrevende og trenger større teknisk areal. 

Gruppen fremhever at dersom antall implantasjoner øker, vil man ha 

behov for flere ultrarene stuer.  

02.02.04  Grønn garderobe i U1 

Grønn garderobe er plassert i U1 med heis til operasjon. Det bør være 

grønnkorridor hele veien fra garderoben og inn i operasjonsarealene.  

Besøksgarderober for studenter, besøkende etc. ivaretas. Standardrom 

for garderober ivaretas av medvirkningsgruppen for garderober.  

Medvirkningsgruppen for operasjon vil se på flyt innenfor eget område i 

hovedaktivitet D (unike rom og flyt).  

Gruppen informeres om arbeidet i medvirkningsgruppen for garderober. 

Gruppen utnevner personer til å delta i referansegruppen i OUS.  

 

ARK 

 

 

 

 

Gruppeleder/ 

Fagkoordinator 

 

03.05.2021 

 

 

 

 

27.04.2021 

 

Åpen 

 

 

 

 

Åpen 

02.02.05  Sammedagskirurgi 

Sammedagsmottak er plassert innenfor grønn sone, og gruppen 

diskuterte om sammedagsmottaket bør flyttes ut av grønn sone da det er 

ønskelig å skille grønn og hvit flyt.  

Gruppen gir tilbakemelding om plassering av mottak for 

sammedagskirurgi: beskrive fordeler/ulemper med plassering sentralisert 

grønn sone/desentralisert plassering  

• Avstander 

• Bemanning/ressurser 

• Transport av senger  

• Hente erfaringer fra andre sykehus og tidligere prosjekter 

• Pasientens behov 

 

ARK 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2021 

 

 

27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

Åpen 
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Medvirkningsgruppe 7 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv ser også 

på flyt for sammedagskirurgi. Gruppelederne koordinerer 

tilbakemeldingene.   

Gruppen har utnevnt to personer som bidrar i arbeidet.  

Gruppeleder 27.04.2021 Åpen 

02.02.06  Flyt av pasienter til/fra operasjon 

ARK lager forslag til prinsipp for flyt for sammedagskirurgi og dagkirurgi 

til videre diskusjon, samt kartlegger mulighet for to-korridorsystem. 

Gruppen gir innspill til hovedakser for flyt til/fra operasjon som 

utgangspunkt for videre detaljering av funksjonen. Gruppeleder 

koordinerer med medvirkningsgruppe 7 for enhetlig tilbakemelding på 

flyt mellom gruppene. 

• Pasienter fra akuttmottak, PO, intensiv og døgn 

• Avhengigheter til andre funksjoner, for eksempel 

anestesi  

• Erfaringer fra andre sykehus og tidligere prosjekter 

 

 

 

ARK 

 

Gruppeleder 

 

 

 

03.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

Åpen 

02.02.07  Verksted MTV 

Plassering av desentralt verksted for MTV i grønn sone er god. 

Info   

02.02.08  Dagkirurgi 

Plassering og skjerming av dagkirurgiske sløyfer ble diskutert. Dagkirurgi 

er plassert i tilknytning til operasjon for å tilrettelegge for fleksibilitet i 

bruk av stuer. Prinsippet er en videreføring fra konseptfasen.  

Oppsummert mener gruppen at det er viktig med egen skjermet sløyfe 

og dedikert personell for dagkirurgisk virksomhet.  
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Gruppen gir tilbakemelding på hvordan egen sløyfe og skjerming av 

dagkirurgi ønskes løst.   

Gruppeleder 27.04.2021 Åpen 

02.04  Oppsummering – status på aksjoner fra møte nr. 1  

Punkt 01.02 Sterilsentral 

Gruppen etterspør informasjon tilknyttet sterilsentralen. Fagkoordinator 

oversender sterilrapport til gruppen (p.nr 01.01) 

• Fagkoordinator ivaretar informasjonsflyt mellom 

medvirkningsgruppe 08 Operasjon sammen med gruppeleder for 

gruppe 17 Sterilsentral 

 

Punkt 01.02 Plassering av operasjon i plan 2  

Det må videre tas visse hensyn til forskjellen på dagkirurgi, 
sammedagskirurgi og kirurgi for inneliggende  

• Svart ut i presentasjon fra ARK 

 

Punkt 01.03 Dagkirurgi/Sammedagskirurgi/øvrig kirurgi  

Oppsummert vurderer gruppen at plassering av operasjon som et samlet 
område er hensiktsmessig. Dagkirurgi og øvrig kirurgi (inkl. 
sammedagskirurgi) bør atskilles og ha egne «sløyfer».  

• Svart ut i presentasjon fra ARK 

 

Punkt 01.04 Inneliggende pasienter til operasjon   

Det ser ut som pasienter til operasjon fra sengepost må passere gjennom 
intensiv for å komme til operasjonsområdet. Dette er ikke 
hensiktsmessig.  

 

Fagkoordinator 

 

 
 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2021 

 

 

 

17.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

 

Lukket 
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• Svart ut i presentasjon fra ARK, og tas med videre i planleggingen 

 

Punkt 01.05 Størrelse på operasjonsstuer  

Gruppeleder koordinerer gruppens bemerkninger med det pågående 
arbeide i OUS-regi.  

• Sak følges opp i hovedaktivitet B: Standardrom  

 

Punkt 01.06 Samlokalisering av operasjon og intervensjon m.m.   

Dersom OUS ønsker å plassere intervensjon mm. i samme område som 
operasjon meldes dette inn til HSØ-PO via gruppeleder og Nye OUS.  

• HSØ PO har ikke mottatt tilbakemelding ang dette 

ARK 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

Gruppeleder/ 

Fagkoordinator 

 

17.03.21 

 

 

 

 

17.03.2021 

 

 

17.03.2021 

 

Lukket 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

Lukket 

02.05  Eventuelt 

- Siden sist – konsekvenser av endret opptaksområde 

Opptaksområde for Rikshospitalet økes til 200.000 innbyggere med 

bakgrunn i styrevedtak.  

Det er sammen med Oslo universitetssykehus gjennomført en analyse av 

omfanget av utvidelsen på Nye Rikshospitalet og tilsvarende reduksjon 

ved Nye Aker. Vurderingen tar opp i seg justeringer som kommer frem i 

fag- og funksjonsfordelingsrapporten, spesielt for fagområdene 

infeksjonsmedisin og ortopedi (som innebærer overføring til Nye Aker fra 

Nye Rikshospitalet). I sum overføres 1 800 m2 (netto) fra Nye Aker til Nye 

Rikshospitalet. 

Oppsummert gir dette bl.a. at det flyttes 1 operasjonsstue fra Nye Aker 

til Nye Rikshospitalet. Det planlegges for totalt 22 operasjonsstuer på 

Nye Aker. Totalkapasitet for i OUS er den samme.  
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Gruppen uttrykker bekymring for at antall operasjonsstuer er for lavt. 

Standardisering av operasjonsstuer og utstyr gjennomgås i neste 

hovedaktivitet (B). Stuene skal kunne brukes til ulike funksjoner, og 

gruppen fremhever at ulike funksjoner har ulikt behov i forhold til 

stuene. I hovedaktivitet D vil man se på de unike arealene. 

Gruppeleder ønsker at de ulike kirurgiske fagene tar en runde i egen 

klinikk, og beskriver hvilke funksjoner som skal til Aker og hvilke behov 

disse vil ha i 2030.  

Oppsummert ønsker gruppen at funksjonsfordelingen var ferdigstilt slik 

at de har noe å planlegge ut ifra. Dette er prosesser som pågår i OUS.  

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

Åpen 

02.06  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 

Kent Roger Bjørklund. 

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

en helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap.    

Info   
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte Møte 02 Akt. C – 08 Operasjon - Nye Aker Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 80647 Dok.dato 27.04.21 

Medvirkn.møtedato 14.04.21 Frist for tilbakemeld 27.04.21 

Medvirkn.gr.leder Ingrid Elise Hoff   

 

Tilbakemelding på referatet 

Til pkt 02.02.04: Jeg kjenner ikke igjen punktet om at gruppen skal utnevne personer til referansegruppen vedrørende garderobefunksjoner. Gruppa diskuterte 
behovet for garderober i grønn sone for personell som går inn og ut av operasjonsstua flere ganger daglig, dette følges opp av fagkoordinator og gruppeleder mot 
medvirkningsgruppa som arbeider med garderobefunksjoner. 
 
Til pkt 02.02.06: Jeg kjenner ikke helt igjen følgende avsnitt: 
Gruppeleder koordinerer med medvirkningsgruppe 7 for enhetlig tilbakemelding på flyt mellom gruppene.  

• Pasienter fra akuttmottak, PO, intensiv og døgn  
• Avhengigheter til andre funksjoner, for eksempel anestesi  

• Erfaringer fra andre sykehus og tidligere prosjekter 
Jeg kan ikke huske at pasientflyt mellom akuttmottak, PO/intensiv og døgn i særlig grad er blitt problematisert i denne medvirkningsgruppa. Koordinering med gruppe 
7 ble diskutert ifm dagkirurgi og behovet for å skjerme denne sløyfen. I tillegg samarbeider vi med gruppe 7 mht sammedagskirurgi, men det er beskrevet i pkt 
02.02.05 ovenfor. Herunder ble også behovet for å innhente erfaringer fra andre sykehus diskutert. Foreslår at dette spesifiseres, og at setningen «Avhengigheter til 
andre funksjoner, for eksempel anestesi» strykes. 

 

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

   

   

   

   

       

 



 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Pkt 02.02.1 i referatet – gruppen vil holdes løpende informert om prosessen knyttet til kapasitetsutredningen som gjøres for sterilforsyningen.  
Pkt 02.02.3 i referatet – det foregår særmøter om temaet ultraren luft. I dette arbeidet er medvirkningsgruppen involvert, og bistår i prioriteringsarbeidet. 
Pkt 02.02.4 – Nye OUS har informert om at det ligger garderobeareal i arealrammen for operasjon, og at dette vil ivareta garderobebehov for personell som går ut/inn 
av operasjonsarealene (herunder også studenter, hospitanter osv. 
 
 

 



 

Veileder 
Generelt 

 Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres. 

 Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO. 

 Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.  

 Ved anbefalinger så bruk bør fremfor skal. Medvirkningen er rådgivende.  

 Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i 

samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.  

 Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i 

synkende rekkefølge.  

 Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.  

De forskjellige cellene i skjemaet 

 «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»  

o Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet. 

 Tilbakemelding på referat 

o Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil 

etc. 

 Forslag til endring innen gjeldende aktivitet 

o Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.  

o Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte. 

o Gjøres så konkrete som mulig. 

o Skal være omforente tiltak for hele gruppen. 

 Tilbakemelding fra Nye OUS 

o Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og 

tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evnt annen tekst i denne rubrikken vil bli 

fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.  

 


