
 
 

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 04 akt D - 4.3/4.4 Endoskopi/dialyse - Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130590 Dok.dato: 12.09.2022 

Møtedato: 07.09.2022 / start kl 12:30 – slutt kl 15:00 Sted: Forskningsparken, Møterom Kino + hos Nye OUS 

Referent: Elisabeth S. Grannes Neste møte: Møteserien er avsluttet. 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Frøydis Stornes Gruppeleder 4.3 OUS X 

Kim Ånonsen Fagperson  OUS X 

Elisabeth Haugen Fagperson OUS X 

Katharina Skirstad Hodt Fagperson OUS - 

Hege Cleve Verneombud OUS X 

Jeanette Marie Gartner Tillitsvalgt, NSF OUS - 

Eivind Espeland   - 

Margit Brottveit Tillitsvalgt, DNLF OUS - 

Audun Os Tillitsvalgt, DNLF OUS - 

Christa Bruun Gruppeleder 4.4 OUS X (deltok kun på gjennomgang av dialyse) 

Jon Arne K. Birkeland Fagperson OUS X (deltok kun på gjennomgang av dialyse) 

Mari Elise Grøstad Verneombud OUS - 

Jørgen Michelsen Tillitsvalgt, YLF OUS X 

Rune Berglien Brukerrepresentant  X 

Else Riise for Trine Kjellsen MTV OUS 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 

Stine Johannesen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 
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Anne Guri Grimsby Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

 

Nr. (møtenr. 

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

04-00  Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS 

Møtet er det fjerde 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 D3 

2. Gjennomgang av utsendt materiale 

3. Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger 

etter D3 

4. Oppsummering  

5. Veien videre 

   

04-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3  

Referatet ble godkjent.  
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Nr. (møtenr. 

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

04-02  Gjennomgang av utsendt materiale v/ARK 

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

diskutert og punktene gjengitt under (04-02-01 – 04-02-09) ble fremhevet. 

  Info 

04-02-01  

04.02.154/93.

03.452 

Dialyse 

På tegning er det en dør fra teknisk sjakt VVS til medisin, nisje. Dette rettes opp.  

Det vil jobbes videre med plassering av rørpost i detaljprosjektet. 

Gruppen har avklart med smittevern at de to kontaktsmitteisolatene beholdes 
slik de ligger nå – begge med fullverdig bad.  

Det legges til grunn at det skal være sluk i dialyserommene i en eller annen 
form. Videre detaljering gjøres i detaljprosjektet.  
 
Gruppen er godt fornøyd med plassering av rom med hensyn på 
arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer. 

 

ARK 

  

Åpen 

Info 

 

 

Info 

04-02-02  Skopvask 
Det er utarbeidet en ny løsning for sterilsentral i U2 som også innebærer en ny 
løsning for skopvasken og plassering av heiser for rene og urene skop. 
 
Det er programmert 10 tørkeskap i skopvask i etasje U2, samt 8 + 8 tørkeskap i 
skopenheten i plan 1 for lagring av rene skop.  

Antall skop i hvert skap avhenger av hva fagmiljøet velger for oppbevaring av 
skop. Tørkeskap med hengende skop krever mer areal, enn tørkeskap med 
liggende skop. Antall oppbevaringsplasser for skop avhenger av hva OUS velger 
av hengende/liggende oppbevaring. Gruppen opplyser at det ikke er av 
betydning om det er hengende eller liggende oppbevaring av skop.  
 
Det er viktig å avklare hvor mange skop det er behov for i skopienheten for å 
dimensjonere antall vaske- og tørkeskap. Det må jobbes med å løse flyten for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 
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Nr. (møtenr. 

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

skop fra det blir brukt til det vaskes i løpet av 1 time. Nye OUS avklarer med 
urologi hvor mange skop de bruker i løpet av en dag.  

 
Fordeling og plassering av rent- og urent lager for rene / urene skop bør 
vurderes på nytt. Nåværende plassering tar ikke høyde for det er høy og lav 
aktivitet. Gruppen foreslår blant annet å slå sammen de to urene lagrene til et 
stort urent lager. Høy aktivitet i område med urologiske skoprom.  
 
Gruppen vurderer at det ikke er noen skop som skal steriliseres i sterilsentralen.  

Nye OUS 

 

 

ARK 

29.09.22 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

 

 

 

Info 

04-02-03  Anestesi 

Oppfølging fra møte D3: 
Forberedelse, anestesi er utgått (25 kvm). 
04.01.281 luftsmitteisolat, bronkoskopi er økt fra 30 til 35 kvm.  
04.01.093 endoskopirom er økt fra 25 til 35 kvm og siden i forberedelsesmøte 
(19.08.2022) justert til 30 kvm.  
04.01.095 endoskopirom er i samme forberedelsesmøte (19.08.2022) økt fra 25 
til 30 kvm. 
04.01.011 pauserom økt fra 20 til til 25 kvm.  
04.01.331 venteplass 5 kvm opprettet. 
 
Skopienheten har tre rom med mulighet for pasient i anestesi, (ERCP, 
bronkoskopi med luftsmitteisolat og endoskopirom 04.01.093). 
 
 
 

 

 

 

ARK 

 

  

 

 

Åpen 

04-02-04  Flyt i endoskopiområdet 

Tarmscreeningsrom er flyttet på for å samle gastroskopirom.  

 

Det er ca. 45 meter fra bronkoskopi, luftsmitterommet til område med 
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Nr. (møtenr. 

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

observasjonsplasser. Deler av gruppen påpeker at det virker langt fordi alle 

lungepasienter skal ligge til observasjon i to timer etter bronkoskopi på grunn av 

medisinering. Plass for observasjonsplass for senger bør derfor være nærmest 

gastroskopirommene. 

 

 

ARK 

04-02-05  Personalfasiliteter 

Gruppen spør inn til hvor mange ansatte som skal jobbe i området og etterlyser 

rom til møter/undervisning, kontor osv. Gruppen påpeker at skopienheten er 

planlagt som en enhet, men at det i realiteten ikke er en enhet, men flere 

fagenheter som skal jobbe sammen i skopienheten. Det vises til at det kommer 

til å være 60 personer som skal jobbe der og at det må være minimum fire 

lederkontorer.   

Gruppen spør inn til hvor det er planlagt å holde møter som MDT-møter 

(multidisiplinære team på tvers av sykehus med store AV-pakker og flere 

skjermer med god oppløsning).  

Etterskrift: Det er programmert et demonstrasjonsrom i bildediagnostikk. 

Innredning av rommet gjøres i detaljprosjektet, men rommet vil mest sannsynlig 

utrustes med mulighet for trestrøms videokonferanse og da kunne benyttes til 

MDT–møter. 

Antall toaletter/HCWC skal prosjekteres i henhold til myndighetskrav. Dette 

telles og avklares i detaljprosjektet.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

 

 

Info 

 

04-02-06  ERCP 

Det er behov for sengeoppstilling til en seng i korridor utenfor ERCP-rommet. 
Det er behov for en fastmontert takhengt eller gulvstående C-bue i ERCP-
rommet – derfor fastholdes manøverrommet som er for manøvrering av C-
buen. 

 

ARK 

RUT 

  

Åpen 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

04-02-07  FOU-areal 

Areal til forskning og undervisning er ikke endret siden tidligere i prosjektet. 

   

Info 

04-02-08  Venteareal for pasienter 

Det må være toaletter til venteplassene i korridor mot nord. De vil være for 
koloskopipasienter. Venteareal med toaletter bør være samlet i et lukket rom.  
Pårørende må ivaretas i ventesoner.  

 

ARK 

  

Åpen 

04-02-09  Medisinnisje 

Det er planlagt et farmasitun på plan 1 som skal serve etasjen.  
Plassering av nærmeste medisinnisje og rørpost avklares. 
Konseptet for farmasitun er ikke endelig avklart. Gruppen vil få mer informasjon 
når konseptet er endelig.  

 

 

ARK 

  

Info 

Åpen 

04-02-10  Gruppe II-rom 

Det vurderes i mellomfasen om det er behov for at rommene i skopienheten 
kategoriseres som gruppe II-rom (rom som har spesielle krav til gulvbelegg for å 
hindre elektrisk statisitet, avbruddsfri strøm osv.) 

 

 

HSØ-PO 

  

 

Åpen 

04-03 

 

 

 Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter 

D4 

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

   

04-04  Oppsummering v/HSØ PO 
Aksjoner ble oppsummert i slutten av møtet. Aksjoner er gjengitt over. 
 
OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 
OUS innen 28. september kl. 12.  

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

28.09.2022 

 

 

 

Åpen 

04-06  Veien videre 
Nye OUS informerte om at referatet fra dagens møte anses som godkjent når 
tilbakemeldingsskjemaet sendes til HSØ PO. 
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Nr. (møtenr. 

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

 
 
Fordi forprosjektrapporten ferdigstilles parallelt med at materiale til D4 
ble utarbeidet, vil det være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i 
forprosjektrapporten og det materialet som ble vist i D4 møtet.  
Rapporten behandles i prosjektstyret 26. oktober 2022. Deretter sendes den til 
behandling internt i OUS og i styret til OUS HF, før behandling i styret Helse Sør-
Øst (ved årsskiftet 2022/2023).  
 
Ved vedtak om B4-beslutning, vil detaljprosjektet starte opp i 2023.  
Planlegging av medvirkning i detaljprosjekt vil gjøres i samarbeid med OUS.  
 
Nye OUS informerte om aktivitet E, som planlegges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSØ-PO / Nye 

OUS 

Nye OUS 
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