
 
 

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 - 08 Operasjon - Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123122 Dok.dato: 27.05.2022 

Møtedato: 16.03.2022 / start kl 08:30 – slutt kl 15.30 Sted: Forskningsparken, Møterom Hagen 2 

Referent: Elisabeth S. Grannes Neste møte: 14.09.2022 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Ingrid Elise Hoff Gruppeleder OUS X 

Minoush Benvan Fagperson OUS X 

Ragnhild Heltberg Fagperson OUS X 

Vilja Jeksrud Fagperson OUS X 

Dag T. Førland Fagperson OUS X 

Kåre Midtgård Fagperson OUS - 

Britt Helen Andersen Fagperson OUS - 

Ida Lill Aastebøl Verneombud OUS X 

Mette Neergård Tillitsvalgt, NSF OUS X 

Fanny Quinonez Tillitsvalgt, Fagforbundet OUS - 

Maria Soknes Tillitsvalgt, YLF OUS - 

Roger Josefsen Tillitsvalgt, DNLF OUS X 

Rolf Amund Stark Fagperson OUS X 

Lars Narvhus Fagperson  OUS X 

Erik Ringerike Fagperson OUS - 

Kjersti Hochlin Fagperson OUS X 

Kent Roger Bjørklund Fagkoordinator Nye OUS X 

Øystein Fahre Fagkoordinator Nye OUS - 

Ingeborg Sand Fasilitator HSØ PO X 

Elisabeth S. Grannes Referent HSØ PO X 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 2 av 7 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

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

    
Stine Louise Johannessen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Kristina Rogers Arkitekt  Prosjekteringsgruppen X 

Sigrid Rossebø Hansen Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Anne Guri Grimsby Arkitekt Prosjekteringsgruppen - 

Per Christian Brynildsen Arkitekt Prosjekteringsgruppen - 

 

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 8 Operasjon. 

 

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. Veien videre  

2. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2  

3. Gjennomgang av utsendt materiale 

4. Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger 

etter D2 

5. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring  
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Nr. (møtenr. 

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

03-01  Veien videre 

Etter denne møteserien (D3), vil tilbakemelding vurderes og 

oppdateres/implementeres i materiale til D4. 

Forprosjektrapporten ferdigstilles til uke 37 og er grunnlag for beslutning om å 

gå videre til detaljprosjekt (B4). Dette er planlagt besluttet i styret i Helse Sør- 

Øst RHF innen utgangen av 2022. 

Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles, utvikles løsninger videre som 

del av medvirkningsprosessen i forprosjektet, og det kan medføre at skisser i 

forprosjektrapporten og materiale til møte D4 er på ulikt nivå. 

Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre i detaljprosjektet 

(tentativ oppstart 2023). 

 

Gruppeleder oppfordret gruppen til å sende inn punkter som de ønsker å løfte 

til Nye OUS i forbindelse med forprosjektrapporten. Gruppeleder sammenfatter 

punktene til et notat.  

   

03-02  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 v/gruppeleder 

Referat fra møte D2 ble godkjent.  

   

03-03  Gjennomgang av utsendt materiale v/ARK 

Arkitekt gikk gjennom underlaget som var sendt ut før møtet. Tegningene ble 

diskutert og punktene gjengitt under (03-03-01 – 03-03-12) ble fremhevet.  

  Info 

03-03-01  Diverse/informasjon 

• Det er de store brikkene som for eksempel plassering av hybridstue som er 

viktig å avklare nå, plassering av lager og mindre rom uten komplekse 

føringer kan flyttes på i detaljprosjektet. 
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Nr. (møtenr. 

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

• Rack til bildestyring for operasjonsstuene er samlet i felles MTU/IKT rom 

plassert i mørk kjerne i endene av hver operasjonsgang.  

• Oppstillingsplasser for seng har infrastruktur for lading av seng.  

• Korridorene mellom operasjonsstuene er 2,8 meter brede. Det er mulig for 

to intensivsenger å passere hverandre. Det jobbes med at korridorene 

mellom operasjonsstuene skal være så like som mulig.  

• Hybridstuen er plassert mot nord for å være en del av akuttsløyfen. 

• Ingen fag kommer til å eie stuene. 

• Ulike fag ønsker ulik utforming av stuen. Noen har behov for kvadratisk stue, 

mens andre jobber best i avlange stuer. Gruppen bemerker at de ikke klare 

å gi gode tilbakemeldinger på utforming av stuer før klinikkene har bestemt 

seg for hva de skal drive med hvor.  

 

 

 

ARK 

 

 

 

Åpen 

03-03-02  Lager 

Det ble stilt spørsmål til hvor mye areal det ligger inne til lager for sterile varer. 

Romlister sendes ut i etterkant av møtet.  

 

HSØ PO/Nye 

OUS 

  

Lukket 

03-03-03  Sengeoppstilling 

Det er tegnet inn 15 sengeoppstillingsplasser i operasjon. Gruppen vurderer at 

dette er tilstrekkelig.  

  Info 

03-03-04  Grønne garderober plan 2 

Det ligger grønne garderober til personell og besøkende i plan 2 ved inngang til 

grønn sone. Gruppen mener det er for små garderobefasiliteter. Et forslag fra 

gruppen er å utforme garderobene i plan to som 2 damegarderober og 2 

herregarderober med 2 toaletter og 1 dusj á 2kvm i hver. ARK ser på mulighet 

for alternativ løsning. 

 

 

 

 

HSØ PO/ARK 

 

 

 

 

Møte D4 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

03-03-05  Sammedagsmottak 

 

Følgende ble belyst av gruppen: 

• Det bør være to arbeidsstasjoner i venteområdet.  

• Gruppen er fornøyd med antall venteplasser i sammedagsmottak. Antall 

skiftebåser virker høyt og kan reduseres til fordel for personalgarderober i 

operasjon og samtalerom. 

• Det bør ligge pasienttoaletter ved venteområdet. 

• Gruppen mener det er behov for mer enn to samtalerom i området. 

Samtalerom kan brukes til arbeidsrom/dikteringsrom når det ikke brukes til 

samtale. Gruppen ønsker å omdisponere areal fra skiftebåser i 

sammedagsmottak til samtalerom.  

• PO døgn ligger nærmest operasjon for å ha trekkspilleffekt mellom PO døgn, 

intermediær (K2) og intensiv ved ferie og høytider.  

Gruppen mener plassering av PO dag lengst unna operasjon hindrer effektiv 

flyt og gode arbeidsprosesser for overflytting og utskriving av dagkirurgiske 

pasienter og ønsker å flytte noen (for eksempel 3) PO-senger slik at de ligger 

rett ovenfor sammedagsmottaket der det nå er tegnet inn pauserom og 

kontorer for PO. Nye OUS løfter spørsmålet til gr. 7.1 Intensiv og PO. 

• Sammedagsmottak er planlagt med skap til pasientens eiendeler. Det bør 

jobbes videre med logistikken for hvordan eiendelene skal fraktes fra skap til 

døgnområde/PO i OU-prosjektet.  

• Det ble spurt inn til muligheten for å flytte PO til det som nå er FOU-areal 

øst for operasjon, men det kan ikke ligge pasienter i det blå FOU-arealet pga 

for lang evakueringslinje mht brannseksjonering.  

 

 

 

HSØ PO 

 

ARK 

 

ARK 

 

 

HSØ PO/ARK 

 

 

 

 

 

 

 

Nye OUS 

 

 

 

 

 

Møte D4 

 

Møte D4 

 

Møte D4 

 

 

Møte D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

Åpen 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

03-03-06  Kontorer 

Behov for antall enekontorer ble diskutert. Operasjonssykepleier med 

personalansvar må for eksempel sitte nært operasjonsstuene. Andre kan sitte 

lenger unna. Gruppen vurderer omdisponering av areal innenfor rammen. 

 

 

Gruppen 

 

 

09.06.2022 

 

 

Åpen 

03-03-07  Toaletter 

• Det er behov for pasienttoaletter ved ventesonen. 

• Det er nødvendig med minimum ni toaletter til personale. Toalettene bør 

samles to og to. 

 

ARK 

 

HSØ PO/ARK 

 

Møte D4 

 

Møte D4 

 

Åpen 

 

Åpen 

03-03-08  Oppdekking- og forberedelsesrom 

• Oppdekkingsrom ligger inne som en fleksibilitet i avdelingen. Det er ikke 

avklart hvordan rommene skal brukes.  

• Forberedelsesrom vil bli brukt ifm ortopediske stuer og bør ligge mellom to 

ortopediske stuer.  

   

03-03-09  Vareflyt 

Flyt for prosedyrevogner avhenger av prosess for sterilsentral. Det skal jobbes 

med flyt og lagring for prosedyrevogner. Dette er i prosess. 

   

03-03-10  Rørpost 

Rørpost bør ligge ved ø-hjelpstue og preparatrom.  

 

ARK 

 

Møte D4 

 

Åpen 

03-03-11  Kirurgisk håndvask 

Gruppen ønsker to ekstra doble kirurgiske håndvasker; en ekstra i vestre 

operasjonsgang og en ekstra i østre operasjonsgang. ARK jobber med 

utformingen av operasjonsgangene. 

 

HSØ PO/ARK 

 

Møte D4 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

03-03-12  Sporing 

I dag forsvinner mange sko fra operasjonsavdelingen. Gruppen ønsker å kunne 

spore sko i fremtiden for å unngå svinn. IKT vil jobbe videre med sporing i nye 

sykehus i detaljprosjektet. 

   

03-04 

 

 Gjennomgang av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D2 

Ingen gjenstående punkter utover det som er beskrevet over.  

   

03-05  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring  

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 09.06.2022 kl. 12. 

 

 

 

 

 

Gruppen 

 

 

 

 

 

 

09.06.2022 

 

 

 

 

 

Åpen 
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