
 
 

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:  Medvirkning forprosjekt -  
Møte 03 akt D - 4.3/4.4 Endoskopi/dialyse - Nye Aker Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123053 Dok.dato: 16.05.2022 

Møtedato: 11.05.2022 / start kl 12:30 – slutt kl 14.15 Sted: Forskningsparken, Møterom Hagen 2 

Referent: Elisabeth S. Grannes Neste møte: Uke 36/37 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 
Frøydis Stornes Gruppeleder 4.3 OUS X 
Gry Håvi Fagperson  OUS X 
Kim Ånonsen Fagperson  OUS - 
Elisabeth Haugen Fagperson OUS X 
Katharina Skirstad Hodt Fagperson OUS X 
Hege Cleve Verneombud OUS X 
Jeanette Marie Gartner Tillitsvalgt, NSF OUS - 
Margit Brottveit Tillitsvalgt, DNLF OUS X 
Audun Os Tillitsvalgt, DNLF OUS X 
Christa Bruun Gruppeleder 4.4 OUS X 
Jon Arne K. Birkeland Fagperson OUS X 
Mari Elise Grøstad Verneombud OUS - 
Jørgen Michelsen Tillitsvalgt, YLF OUS X 
Rune Berglien Brukerrepresentant  X 
Øystein Fahre Fagkoordinator Nye OUS X 
Trine Karlstad Fagkoordinator Nye OUS X 
Tina Sønnichsen Fasilitator HSØ PO X 
Elisabeth Grannes Referent HSØ PO X 
Zaheer Rana Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 
Kristin Mørch Arkitekt  Prosjekteringsgruppen X 



 

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 

    Anne Guri Grimsby Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 
Observatører    
Else Riise MTV OUS X 
Trine Kjellsen MTV OUS X 
Eivind Espeland Smittevern OUS X 

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

03-00  Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS 

Møtet er det tredje i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til og med 
høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 4.3 Endoskopi og 4.4 
Dialyse. 

 

Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder: 

 Plassering i bygget  
 Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på 

arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer 
 Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet 

MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt. 

 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2  
2. Gjennomgang av utsendt materiale 
3. Gjennomgang av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger 

etter D2 
4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring  
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    Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

5. Veien videre 

03-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 v/gruppeleder 

Referatet ble godkjent.  

   

03-02  Gjennomgang av utsendt materiale v/ARK 

Arkitekt gikk gjennom underlaget som var sendt ut før møtet. Tegningene ble 
diskutert og punktene gjengitt under (03-02-01 – 03-02-05) ble fremhevet. 

  Info 

03-02-01  Generelt for skopienheten og dialyse 

DHO-rom (digital hjemmeoppfølging) på 2kvm er tenkt til telefonsamtaler, 
diktering og andre korte arbeidsoppgaver. Navnet må gjenspeile at det ikke kun 
forutsettes at det skal foregå digital hjemmeoppfølging der. I programmet heter 
rommet stillerom – dette er ok.  
 
Endelig antall toaletter er ikke fastlagt i prosjektet og behandles videre. 
 
Gruppen har hørt at det ikke skal være felles pause-/møterom i nye sykehus.  
Det er programmert pauserom til alle funksjoner i NSA og NRH.  
Beskrivelsen for aktiviteter til rommet «Pause» er som følger og dette er 
godkjent av OUS som et standardrom i prosjektet:  
«Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av 
mindre grupper. Kortere møter, pause, tekjøkken. Møtebord. Gode møtestoler. Forberedes 
for oppvaskmaskin.» 

   

03-02-02  Lagring av skop 
 Lagring av skop er planlagt i fremskutte lager i plan 1, samt i skopvask i U2. 

Detaljering av type tørkeskap gjøres i detaljprosjekt.  
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    Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 Logistikk/flyt for urene skop til vask (og eventuell mellomlagring/oppsamling 
i desinfeksjonsrom) og rene skop (mellomlagring) til bruk i skopienheten må 
detaljeres i detaljprosjekt. 

 Det er behov for et desinfeksjonsrom i skopienheten med vaskemaskin til 
annet utstyr som trenger vask – men ikke skal steriliseres.  

 Det forutsettes at skopvasken bemannes på natt.  
 Det bør være to rene- og urene lager som legges side om side, så man kan 

levere urent skop og hente nytt samtidig.  
 Det er behov for oppstlling, senger til inneliggende pasienter som venter på 

undersøkelse. Det kan vente opp mot 4 pasienter samtidig. Arkitekt 
vurderer mulighet for dette.  

 Skopienheten har ikke behov for anestesirom, men behov for større 
skopirom med anestesistøtte. De to bronkospirommene, ERCP-rommet, 
samt et av de generelle skopirommene må ha plass til anestesi. Gruppen gir 
tilbakemelding på behov (utstyr) til rom som skal ivareta anestesi (og C-
bue). Samtidig sendes bilder som viser areal til funksjon i dagens rom. 
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03-02-03  Observasjonsplasser i skopienheten 
 Tungt sederte og intuberte pasienter skal observeres på PO, mens lettere 

sederte (propofol) pasienter observeres i skopienenheten.  
 Hvileplasser endrer navn til «observasjonsplass i stol» mens 

observasjonsplass endrer navn til «observasjonsplass i seng». 
 Det er behov for to arbeidsstasjoner i rommet 04.02.137 med 

observasjonsplasser i seng.  
 Observasjonsplass i stol har ikke bemanning som observerer pasientene, 

men må kunne ses av personell som observerer pasienter i seng.  
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    Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 Hvileplasser i poliklinikk til pasienter som for eksempel er til 
provokasjonstester o.l. avklares med poliklinikkgruppen. 

 Lungemedisin har meldt et behov for 4 observasjonsplasser i seng, mens 
gastro har behov for 4 senger og 6-7 hvilestoler. OUS avklarer fordeling av 
antall observasjonsplasser til stol/seng (totalt 14). 

 Pasienter som har vært til bronkoskopi hoster ofte mye etter undersøkelse 
og bør skjermes. Detaljinnredning av rom med skillevegger o.l. gjøres i 
detaljprosjektet.  

 Det er behov for toaletter med nærhet til observasjonsplassene.  
 Det planlegges først og fremst for at pasientene observeres av sykepleier. 

Ved behov tilrettelegges det for en ekstra stol ved siden av sengen til 
pårørende.  

 
Gr. 4.1+4.2 
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03-02-04  Andre rom i skopienheten 

 Undersøkelse, lab, faeces 04.01.092 endres til Undersøkelse, Mikroskopi og 
farging (svetteprøver)  

 Det planlegges for at blodprøver tas sentralt i prøvetakingsenheten, men 
det vurderes å legge til rette for en stol til prøvetaking desentralt i 
forbindelse med rommet Undersøkelse, pusteprøver 04.01.091. 
Undersøkelse, pusteprøver 04.01.091 brukes av pasienter tilknyttet 
skopienheten. Pusteprøver gjøres dersom man finner sår under skopi. Dette 
rommet endrer betegnelse til Undersøkelse, pusteprøver og 
blodprøvetaking. 

 Alle pusteprøver skal i massespektermaskin som er stor og bråker mye. 
Dette ivaretas i den videre prosjekteringen. 
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    Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 Alle bronkoskopipasienter skal til spirometri før undersøkelse. Spirometri 
håndteres i poliklinikken. 

03-02-05  Dialyse, plan 9 
 Varmedesinfeksjonsrom bør ha uttak til 8 maskiner dersom det er plass til 

det.  
 Behov for bad til kontaktsmitteisolat ble diskutert. Gruppen gir 

tilbakemelding på om badet skal utgå. 
 Det er ønskelig med glassvegger fra brystning og opp mellom korridor og 

Dialyse, 6 plasser. ARK viser en tegning av rom med 6 plasser i møte D4. 
 Det er meldt inn behov for våtromsnorm på dialyseplassene. HSØ PO har 

avklart at det ikke er nødvendig jv. rådgiver RIV. /Else Riise sender 
informasjon om løsning på ny dialyseavd. på RH («sluk integrert i 
dialyseinfrastruktur»). 

 Varmedesinfeksjonsrommet og vannrenserommet skal være våtrom. 
 Det er behov for arbeidsplasser til nyremedisinere som rullerer mellom RH 

og Aker hvis nyremedisinsk sengepost blir liggende på RH. Dette ivaretas i 
de generelle kontorområdene i bygget og i arbeidsplassene i 
dialyseavdelingen.  

 Rom til vannrenseanlegg: Skisse vist i møtet er et første utkast. Normal 
himlingshøyde er 2,40m. Gruppen vurderer at løsningen virker ok. 

 Vekt for rullestol må tegnes inn i garderoben.  
 Det er sjelden at pasienter har med pårørende, men det er tegnet inn plass 

til pårørende ved behandlingsplass. Ved ekstra behov, benyttes enerom.  
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    Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03-03 

 

 

 Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter 
D2 

Ingen gjenstående punkter utover det som ble diskutert i punktene over. 

   

03-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring v/HSØ PO 
Aksjoner ble oppsummert i slutten av møtet og sendt til fagkoordinator i 
etterkant av møtet. Aksjoner er gjengitt over. 
Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som 
forberedelse til neste møte.  
 
OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 
OUS innen 01.06.2022 kl. 12. 
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03-05  Veien videre    
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 
 


