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Møte:  Møte 03 Akt. C – 08 Operasjon - Nye Aker Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 84723 Dok.dato: 22.05.2021 

Møtedato: 19.05.2021 Sted: Teams 

Referent: THP Neste møte: Kommer tilbake med dato for neste møte 

 
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 

Elisabeth Essan Andreen Spesialsykepleier OUS  

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 

Sigrid Rannem Programleder Nye OUS  X 

Henni Steineger Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Annette Svarliaunet Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Kristina Rogers Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Stine Louise Johannesen Utstyrsrådgiver HSØ-PO X 

Ingeborg Sand Fasilitator HSØ-PO X 

Thomas Pryssing Referent HSØ-PO  X 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03.00 

 

 Velkommen og agenda for dagens møte 
Møtet er det tredje i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og 
som skal ivareta medvirkning i gruppe 08 Operasjon - Nye Aker. 
 
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 

• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 2 

• Oppsummering av dagens møte og veien videre 

• Eventuelt 

 

Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i 

møtet. 

   

03.01 

 

 Godkjenning av referat fra møte nr. 2 
Referat godkjent 

   

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 3 av 10 

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: 

Innhold i hver av fasene C, B og D ble gjennomgått, og gjenstående 

aksjonspunkter fra møte 2 ble oppsummert som supplement til dagens 

agenda: 

• Dagkirurgi 

• Garderober 

• Sammedagsmottak 

• Ultraren luft på operasjonsstuer 

• Sterilforsyning 

 

Ovenstående punkter ble drøftes før gjennomgang av status 

funksjonsplassering.  

 

03.01.01 

 

 

 Dagkirurgi 

• En arbeidsgruppe under MVG 08, Operasjon NSA har drøftet 

optimal innplassering av dagkirurgi – herunder hvorvidt 

dagkirurgi bør skjermes fra sentral-OP. 

• Dagkirurgi-arbeidsgruppen under MVG 08 vurderer som 

utgangspunkt at dagkirurgi bør plasseres sammen med sentral-

OP, men som en skjermet «sløyfe». Bakgrunnen for denne 

anbefalinger er at dette ift logistikk vil sikre kort vei til sentral-

OP, kort vei for personale, mer fleksibilitet i bruk, sikre mulighet 

for assistanse ved eventuelle komplikasjoner samt sikre god 

mulighet for utvidelse av OP-kapasitet i forbindelse med 

massetilstrømming. 
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• Enkelte medlemmer av MVG 08 bemerker at de ikke har mottatt 

det materialet som Dagkirurgi-arbeidsgruppen har utarbeidet – 

og at det derfor bør sikres en bredere forankring før plassering 

konkluderes. Gruppeleder sikrer at alle mottar materialet fra 

arbeidsgruppen. 

• Det ble videre diskutert om hvorvidt dagkirurgi kunne plasseres i 

eksisterende bygg på Aker. Nye OUS opplyser at om Dagkirurgi 

skal plasseres i eksisterende bygg vil dette måtte dekkes av OUS, 

da prosjektet kun dekker funksjoner i nytt bygg. Gruppen forslår 

at en del av operasjons-arealene i nytt bygg etableres som 

såkalte «hvite arealer» (dvs. rom uten innredning). Nye OUS 

opplyser at dette i gitt fall vil kreve en prioritering av arealer i 

OUS-regi og en programavklaring.   

• Samlet er det enighet i MVG 08 om at dagkirurgi bør etableres 

som en skjermet «sløyfe», men at det bør drøftes ytterligere 

hvorvidt dette mest hensiktsmessig kan skje i nye bygg eller i 

eksisterende bygg. 

• Det avtales at plassering av dagkirurgi per nå fastholdes på 

nåværende plassering. 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder / 

Fagkoordinator 

 

ARK 

 

02.06.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

Lukket 

 

03.01.02 

 

 Garderober 

 

• Det er planlagt med garderobearealer, inkl. dusj. i grønn sone i 

operasjonsområdet (garderobe 2 x 20 m² samt dusj 2 x 5 m²). 

Gruppen vurderer at dette er tilstrekkelig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info  
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• Videre detaljering av rom og plassering av garderobeområdene 

håndteres i hovedaktivitet D.  

03.01.03 

 

 Sammedagsmottak 

• Det er i OUS-regi utarbeidet 3 forslag til mulig plassering av 
Sammedagsmottak:  
   - Samlokalisering av mottak for dagkirurgi og    
     sammedagsmottak. 
   - Egen plassering av Sammedagsmottak – evt. på annen etasje,  
      men med kort vertikal avstand.  
   - Plassering av Sammedagsmottak på post. 

• Internt i OUS er det preferanser for både ett samlet 

Sammedagsmottak og en plassering av sammedagsmottak på 

post. 

• Nye OUS bemerker at areal til Sammedagsmottak vil utgå av 
programmet for PO/Intensiv hvis eksempelvis Sammedagsmottak 
plasseres på post. Videre bemerkes at det bør overveies om det 
mulig kan være en fordel i forhold til fremtidig ekspansjonsareal 
for PO/Intensiv/Operasjon å fastholde Sammedagsmottak i 
etasje 2.  

• Gruppen vurderer at arealet per nå bør fastholdes på etasje 2 – 

dog er det behov for å avklare bl.a. driftsmodell for 

Sammedagsmottak via en OU-prosess i OUS-regi. Videre 

avklaring av Sammedagsmottak overlates til MVG for 

PO/Intensiv/Nyfødt samt MVG for Døgnområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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03.01.04 

 

 Ultraren luft på OP 

 

• Gruppen bemerker innledningsvis at det er vanskelig å vurdere 

dette når det ikke foreligger en funksjonsfordeling. 

• Nye OUS opplyser at det pågår en intern prosess i OUS-regi hor 

det innhentes opplysninger fra lignende prosjekter i inn- og 

utland før det treffes en beslutning via en ledermøte-sak. Videre 

opplyses det skal identifiseres areal på operasjon på ca 200 m² 

netto som kan omdisponeres til teknisk areal for ultraren luft på 

alle operasjonsstuer. 

• HSØ-PO opplyser at man avventer denne programavklaringen fra 

OUS før dette evt. implementeres. 

 

 

 

 

Fagkoordinator 

  

 

 

 

Åpen 

03.01.05  Sterilforsyning 

 

• Nye OUS opplyser at det pågår en kapasitetsutredning for å 

verifisere areal og maskinbehov.  

• Det forventes at det etableres skopvask i OP-regi og i poliklinisk-

regi, jvf. Smittervernsrapport   

Info   

03.02  Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK)  
 
Funksjonsplassering ble gjennomgått. Det var følgende bemerkninger i 
relasjon til funksjonsplassering: 
 

• Heis: Nye OUS opplyser at fagkoordinator for MVG 08 fremover 
vil delta i heis-analyse-arbeidsgruppen. Eventuelle innspill i 

 

 

 

 

Info 
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relasjon til det videre arbeide med heisanalysen kan sendes 
direkte til fagkoordinator. 

• Per nå er det planlagt med 1 hybridstue på operasjon på NSA. I 
forhold til mulighet for utvidelse/flere hybridstuer i fremtiden 
bemerker Nye OUS at – jvf. diskusjon om ultraren luft og 
prioritering av arealer – at eksempelvis oppdekkingsrom bør 
tenkes inn som en strategisk ressurs på samme måte som arealet 
til sammedagsmottak, jvf. pkt 03.01.04 ovenfor. HSØ-PO 
bemerker i denne forbindelse at det etableres bly-skjerming på 
alle operasjonsstuer i nytt bygg.  

• Det ble etterspurt plassering av pre-pol-rom. ARK opplyser at 
pre-pol.-rom allerede er plassert i forbindelse med det 
polikliniske området.  
  

 

Info 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket 

03.02.01  Areal og kapasitet 

 

• Gruppen ønsker at på referatført at man fortsatt er bekymret for 

antall operasjonsstuer og tilhørende støttearealer – herunder 

eksempelvis areal til oppbevaring av MTU. Videre er det en 

overordnet bekymring for den samlede arealramme for 

prosjektet – man frykter at prosjektet blir for lite da ikke alle 

ønsker i konseptrapport er imøtekommet. 

• Nye OUS bemerker at det i relasjon til operasjon på NSA allerede 

er skissert mulighet for utvidelse i forbindelse med en evt. 

etappe 2. Videre pågår det i OUS-regi en rekke prosjekter hvor 

optimalisere bruk av operasjonsstuer er tema – aktuelt pågår det 

et prosjekt i regi av Akuttklinikken.  Det vil neppe være mulig å 

imøtekomme alle ønsker fra konseptrapport.  

 

 

Info 
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• Gruppen ønsker at Nye OUS informerer om OU-planer for hele 

sykehuset slik at OU-planleggingen svarer på bl.a. framtidig 

funksjonsfordeling og planer for optimalisering i bruk av 

operasjonsstuer. Behovet for dette OU-aspekt bør dog også 

løftes i linjen. 

 

 

 

Fagkoordinator

/Gruppeleder 

 

 

 

 

Åpen 

03.02.02  Evt. 
 

• Gruppeleder oppfordrer alle gruppens medlemmer til å lese 
Fagfordelingsrapporten – med særlig fokus på de første 20 
sidene. Videre oppfordres gruppens medlemmer til å lese 
referater fra øvrige medvirkningsgrupper – herunder eksempelvis 
Operasjon på RH. 

• Gruppen ønsker å få opplyst årsaken til at referater er 5 uker 
underveis får de kommer på intranett. Nye OUS opplyser at dette 
skyldes at referater må være godkjent før de legges opp på 
intranett. 

 
 

Info 

 

 

 

  

03.03  Status gjenstående aksjonspunkter 

 

• 03.01.01: Dagkirurgi: Gruppeleder og Fagkoordinator sikrer 

videre informasjon, drøfting og avklaring av plassering av 

dagkirurgi 

• 03.01.03: Sammedagsmottak: Gruppeleder informerer 

medvirkningsgruppe 07 og medvirkningsgruppe 01 om 

Info   
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anbefaling til plassering av Sammedagsmottak fra 

medvirkningsgruppe 8 

• 03.01.04: Ultraren luft: Fagkoordinator meddeler OUS beslutning 

ang. dette via tilbakemelding på programavklaring  

• 03.02.01: OU-prosess: Fagkoordinator og Gruppeleder 

informerer om gruppens synspunkt i henholdsvis Nye OUS-regi 

og i linjen på OUS 

03.04  Oppsummering av dagens møte og veien videre 
 
 

De 3 medvirkningsmøtene i hovedaktivitet C er nå gjennomført og 

funksjonene er i all hovedsak innplassert i byggene. Dette skal nå 

bearbeides videre frem mot hovedaktivitet D høsten 2021. 

Det vil kunne komme endringer i funksjonsplassering på grunn av forhold 

knyttet til bl.a. gjenstående prosjektering og regulering som vil danne 

grunnlag for videre bearbeiding av prosjektet frem mot hovedaktivitet D i 

høsten 2021. 

Før oppstart av hovedaktivitet D planlegges en møterunde i 

medvirkningsgruppene, for å oppsummere status for 

funksjonsinnplassering. 

 

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

forberedelse til neste møte.  

 

Info   
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OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til 

fagkoordinator Nye OUS. 
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Tilbakemeldingsskjema 
Møte Møte 03 akt C – 08 Operasjon Aker Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr 84723 Dok.dato

Medvirkn.møtedato 19.05.21 Frist for tilbakemeld 02.06.21 kl.1200

Medvirkn.gr.leder Ingrid Elise Hoff

Tilbakemelding på referatet
 Pkt 03.01.01 Ingrid Elise Hoff:

Setningen “Gruppen forslår at en del av operasjons-arealene i nytt bygg etableres som såkalte «hvite arealer» (dvs. rom uten innredning)» bør endres til «Gruppen 
diskuterer hvorvidt det er hensiktsmessig at en del av operasjonsarealene i nytt bygg etableres som såkalte hvite arealer» fordi temaet ble diskutert, men ikke 
foreslått som løsning.

Pkt 03.01.05 Vilja Jeksrud: 

Vil presisere punkt 03.01.05 «Sterilforsyning» : vi ble enig at vi ønsker sentralisert skopvask på sterilsentralen for Operasjon, og et eget i poliklinisk regi. Dette er på 
grunn av forskjellige krav til sterilitet av utstyret. 

Pkt 03.03. Ingrid Elise Hoff:

Jeg kjenner ikke igjen innholdet i setningen: «Dagkirurgi: Gruppeleder og Fagkoordinator sikrer videre informasjon, drøfting og avklaring av plassering av 
dagkirurgi.» Jeg mener gruppa konkluderte med at dagkirurgisk enhet blir liggende der den tegnet inn, som også referatført under pkt 03.01.01.

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



  
  
  
  
  

Tilbakemelding fra Nye OUS
Pkt 03.03.01 – Nye OUS støtter innspillet fra medvirkningsgruppen. Slik det står nå fremstår dette som et løsningsforslag og ikke et tema som kun var oppe til 
diskusjon. 
Pkt 03 01.03 – Nye OUS støtter gruppens anbefaling om å fastholde sammedagsmottakets plassering i plan 2. 
Pkt 03.01.04 – Egil Lingaas er satt ned får å lede et utredningsarbeid knyttet til ultraren luft. Det har i dette utredningsarbeidet vært gjennomført 1 møte så langt (per 
02.06.21) hvor det fremkommer at litteraturen er svært sprikende hva angår faktisk effekt av ultraren luft, og at det i enkelte studier vises til at CFU<10 øker 
frekvensen av postoperative infeksjoner. Andre studier viser det motsatte. Litteraturgrunnlag kan distribueres om dette er ønskelig. For dette kontaktes 
fagkoordinator for denne gruppen.
Pkt 03.01.05 – Nye OUS støtter gruppens anbefaling om etablering av skopvask i henholdvis poliklinikk- og operasjonsområdet. Dette pga. av ulike renhetsbehov, men 
dette gir også en redundans ved at man har 2 adskilte systemer, samt at skopvask på operasjon gir også en døgnkontinuerlig tilgang til skopvask. Dette er i tråd med 
anbefalingen i sterilforsyningsrapporten, og er avklart med smittevern ved Eivind Espeland. 
Pkt 03.02 – Nye OUS vil anbefale gruppens deltakere å løfte informasjonsbehovet vedrørende den varslede OU-prosessen i egen linje. OU-prosessen vil måtte initieres 
i den enkelte klinikk, og vil således ikke styres gjennom Nye OUS. Mange av prosessene som forventes å være en del av ny bygningsmasse på Aker vil kunne starte før 
man fysisk flytter inn i nye bygg. F.eks. Kontrolltårn – prosjekt i regi av AKU.



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. 


