
 

Tilbakemeldingsskjema  
Møte MVG 13 Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130774 Dok.dato 26.09.2022 

Medvirkn.møtedato 05092022 Frist for tilbakemeld 26062022 kl 12 

Medvirkn.gr.leder Monica Stensholen   

 

Tilbakemelding på referatet 

 

 

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

04.02  
Beskrivelse av funksjonsområder på PHA:   
17.9.2 Funksjonelle krav (Status funksjonsprogram 21.08.2020 Nye Aker) 
• Det skal være felles sentralt oppstillingsområde for renholdsvogner, der vogn og nettbrett til vogn lagres og lades. Oppstillingsplassene skal også ha 
ladestasjoner for rengjøringsmaskiner.  

• Forbruksvarer som toalettpapir, dispensere m.m. skal lagres i hvert enkelt funksjonsområde og mellomlagres ikke på renholdsrom.  

• Desentrale renholdsrom i funksjonsområdene (4 m2) skal fungere som en midlertidig oppstillingsplass for rengjøringsvogn på dagtid.  

• Det skal være låsbare skap til kjemikalier i renholdsrom.  
 
I somatikken er det 1 renholdrom pr døgnområde. (30 senger) 
 
PHA Sør:  
Ring rundt hvert døgnområde.  
Med utgangspunkt at hvert døgnområde skal ha renholds rom- ref smittevern  
PU2: 10 senger 
PU1: 2 x20 + 15 senger (55 senger)  



 

P1: 60 3 X20 senger (60 senger) 
P2: 2 X 20 senger (40 senger)  

 
PHA Nord:  
2 etg: 11 senger 
3 etg 20 senger 
4 etg 20 senger 



 

 
PHA midt- barn og unge:  
Nybygg: 22 senger fordelt på 2 etg. Gml Refstad: 22 senger fordelt på barn døgn på to fløyer i 1 etg men skal også huse utredning, dagbehandling og familieenhet med 
mye trafikk. 
 

 



 

Fra Gruppeleder Renhold Aker 
PHA byggene: 

1.       Renholdsrom må være tilgjengelige for kunder når renholder er ikke tilstede. 
2.       Trenger oppstillingsplasser til maskiner da disse kan ikke fraktes hver dag fra renholdsentralen. Maskiner skal være lett tilgjengelige for renholder med 

mulighet for tømming og påfylling i nærheten og derfor trenger vi også sluk i gulvet. 
Operasjon: Det skal være 2 renholdsrom på operasjon. Det ene rommet skal brukes til moppevask og lagring av de og det andre rommet skal brukes til oppstilling av 
vogner og maskiner. Renholder og utstyr på operasjon skal ikke ut av avdelingen pga smittevern. 
Erfaringer vi har fra poliklinisk operasjon på Aker i dag, er at tilgjengelighet, nærhet og kvalitet er viktig for å få utført riktig renhold til riktig tid, fokuset er at 
sluttkunden er optimalt så man holder knivtiden og unngår avvik som stryk av pasienter på operasjoner. 
Vi bruker ikke samme type mopper til operasjonsgulv som for andre gulv da tilsmussingen er helt ulik de grønne sonene som blir nevnt, og eksempelvis hoved 
vestibylen. 
Monica 
 

Fra Smittevern 
e) Renholdsrom er ikke innplassert i de «rene operasjonsområdene» til operasjon plan 03 og 04 i bygg J. Dette mener gruppen må på plass, også jfr. krav fra 
smittevern. Det er for Nye Aker innplassert to renholdsrom i det «rene operasjonsområdet» og tilsvarende løsning er ønsket for Nye RH. Det må videre diskuteres 
størrelse for disse rommene og krav til funksjonsutstyr. Det er på Nye Aker planlagt renholdsrom på 10 kvm for å ivareta maskiner og renhold for mopper og kluter 
som benyttes på operasjon. Det er ikke ønsket 
at disse skal vaskes på renholdssentral, pga. kvalitet vask med lo, svinn på mopper og transport inn og ut av operasjon. Videre avklaring og erfaring fra andre sykehus 
skal både gruppen og prosjektet jobbe videre med inn i detaljprosjektfasen. 
  
1.       Krav til egne mopper på operasjon: 

Vi kan ikke se at det er egne smittevernkrav for dekontaminering av mopper benyttet på operasjonsenheter. Operasjonsstuer har samme renholdsnivå 
(Renholdsnivå  A) som for eksempel føderom, sterile lager, intensivrom, intermediærrom, kirurgiskhåndvask, kuvøserom,  mm. Referanse: NS-6600:2021 
Ledelsessystemer for renhold i helse -og omsorgstjenesten. 

 2.       Innplassering av renholdsrom 
Det er ønskelig at Nye Aker og Nye RH planlegges etter de samme prinsippene. For å hindre ekstra trafikk inn i operasjonsavdelingen vil det være ønskelig med 

eget renholdsrom til det området.  
Det er en forutsetning at flergangsutstyr som mopper blir rengjort og dekontaminert hvis/når de skal benyttes på tvers av avdelinger. 

 Med vennlig hilsen 
 Mylene Rimando 
Hygienesykepleier  
 



 

 Felles prinsipper for renhold på Aker og RH for operasjon 

  Felles prinsipp for somatikk og psykiatri i forhold til fordeling av renholdsrom 

   

       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS ønsker at HSØ I neste fase ser videre på renholdsrom for operasjon, slik at det er mulig å ivareta behov beskrevet fra smittevern og MVG. Videre støtter vi at 
samme prinsipp for fordeling av renholdsrom i somatikken også skal legges til grunn i PHA.  

 



 

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.  

 


