
 

Tilbakemeldingsskjema  
Møte  

 Møte 03 akt D – 08 Operasjon Nye Rikshospitalet  
 

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr  
 130657 

 

Dok.dato 21092022 

Medvirkn.møtedato  
 13.09.22 / start kl 12.30 – slutt kl 15.32  

 

Frist for tilbakemeld 11102022 kl. 1200 

Medvirkn.gr.leder Dyveke Qvenild   

 

Tilbakemelding på referatet 

Pkt 04-02-01  
Øvrige forhold: 
  «Det fremkom tydelig under simulering, og ble bred enighet om på tvers av faggrupper, at inngang til operasjonsstuer bør plasseres inn fra langsiden av 
operasjonsbordet (og ikke bak hodeenden).» 

Pkt 04-02-02  
Forberedelsesrom anestesi:  

                «Det er ønskelig at lager for MTU/væsker/medisinnisjer blir liggende i umiddelbar nærhet av anestesi forberedelsesrom.» 
  «Det er ønskelig med små nisjer 3m2 for anestesiutstyr i nærheten forberedelsesrom». Smittevern anbefaler at slikt utstyr står avskjermet mot forurensing 
fra korridor. Spesielt hvis det trekkes ut og inn av operasjonstuene. Kan det stå på et lager? 
« Oppdekkingsrommet er planlagt som et sterilt rom». Ordet sterilt rom er ikke et ord som er vanlig å bruke. Det bør defineres hva som menes med et slikt 
rom. 
 

Kontorer/arbeidsstasjoner:  
«Det gjentas igjen et uttalt behov for små arbeidsstasjoner/PC-plasser i umiddelbar nærhet til de enkelte operasjonsstuene. Dette for å sikre både bedre flyt 
og effektivitet på operasjonsgangene, i kombinasjon med god pasientsikkerhet.» 
 
 
 
 

 

 



 

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

 Det bør tegnes inn et renholdsrom på 4 kvm i grønn sone til oppbevaring av to vasketraller 

 «Oppdekkingsrom» bør defineres nærmere f.eks. med tekniske spesifikasjoner og tiltenkt bruk eventuelt begrensninger i bruk 

 «Nisje til (anestesi)utstyr» bør byttes ut med f.eks. «små lagerrom» som ligger skjermet fra påvirkning fra korridor 

     

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

 Nye OUS støtter tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen med innplassering av dører i fht plassering av operasjonsbord. Dette bør det jobbes videre med i 
detaljprosjektet i forbindelse med simulering og detaljering av arbeidsflyter, vareflyter, pasientflyter og personalflyter i operasjonsområdet. 
 
Lagring av MTU for anestesi bør det jobbes videre med i detaljprosjektet der man ser på en lagringsløsning som ikke innebærer forurensning fra korridor i tråd med 
innspillet fra smittevern, samt ivaretar anestesipersonalet behov for nærhet til anestesi forberedelsesrom. 
 
Standardrommet Forberedelsesrom operasjon, «Oppdekkingsrom», er et rent rom der det pakkes opp sterile instrumenter og sterilt engangsutstyr til operasjonene 
gjennom dagen. Kravet til renhet innebærer funksjonen i rommet vil være avgrenset til dette formålet, samt til oppbevaring av rene prosedyrevogner i beredskap og 
til øyeblikkelig hjelp.  
 
Nye OUS støtter at man i detaljprosjektet ser på innplassering av arbeidsstasjoner, pc-plasser, kontorer og stillerom etc i tråd med innspill fra medvirkningsgruppen.  
 
Nye OUS presiserer at det er deltakere fra medvirkningsgruppen som har vært/skal på studiebesøk på St. Eriks i Stockholm og Nordfløjen i København for å se på 
virksomheter innenfor eget fagområde. Nye OUS har i forprosjektet ikke fått adgang til studiebesøk på sterilsentral eller sentraloperasjon på sykehus utenlands for 
medvirkningsgruppen. Dette vil det jobbes videre med før detaljprosjektet.  

 



 

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.  

 


