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:

08 Operasjon -Nye Rikshospitalet

Prosjekt:

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr:

99379

Dok.dato:

08.11.2021

Møtedato:

03.11.2021 / start kl. 12.30 – slutt kl. 15.30

Sted:

Teams

Referent:

Ingeborg Sand

Neste møte:

08.12.2021

Deltakere/mottakere:
Navn
Dyveke Brandt Qvenild
Ulrikke Vik
Anne-Sofie Letting
Joakim Jørgensen
Thorleif Dahl
Siri Wadd Henrichsen
Jan Kristian Nybakk
Per Bertil Olin
Kristin Anstensen
Morten Olsen
Kjetil Kivle
Therese Sandved Bjørnøy
Mette Neergård, NSF
Fanny Quinonez, Fagforb.
Maria Soknes, YLF
Roger Josefsen, DNLF
Stig Flesland
Anita Fenne
Martin Lieungh
Lars Narvhus

Funksjon
Operasjonssykepleier

Organisasjon
Gruppeleder

Overlege
Overlege
Perfusjonist
Overlege
Anestesisykepleier
Spesialsykepleier
Operasjonssykepleier
Avdelingsingeniør
Overlege
Spesialsykepleier
Spesialsykepleier
Helsefagarbeider
LIS
Overlege

Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Verneombud
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Brukerrepresentant
Nye OUS
Nye OUS
Nye OUS MTV

Fagkoordinator
Fagkoordinator
Utstyrskoordinator

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.
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Helse Sør-Øst RHF

Telefon: 02411

Postboks 404

Telefaks: 62 58 55 01

2303 Hamar

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

Erik Ringerike
Stine Louise Johannessen
Marte Loen
Thomas Pryssing
Ingeborg Sand

Utstyrskoordinator

Nye OUS MTV
Rådgiver utstyr
Prosjekteringsgruppen
Fasilitator HSØ PO
Referent HSØ PO

Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:
01-00

Ansvar:

x
x
x
x
x
Frist:

Status:

Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS
Møtet er oppsummering av hovedaktivitet C og det første møte i
hovedaktivitet D, som skal gå frem til april 2022 og som skal ivareta
medvirkning i gruppe 08 Operasjon – Nye Rikshospitalet.
Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:
•
•
•

Planløsning innenfor funksjonen
Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert i forhold til
hverandre
Behov for videre bearbeiding

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkommen og opprop
Plan for medvirkningsprosess
Overordnet status i prosjektet
Status funksjonsplassering
Oppsummering av dagens møte og veien videre
Eventuelt
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:
01-01

Plan for medvirkning hovedaktivitet D og status i prosjektet

Ansvar:

Frist:

Status:
Info

HSØ PO gikk gjennom plan for medvirkningsprosessen og status i
prosjektet.
Presentasjon er vedlagt referatet.
01-02

Status funksjonsplassering

Info

Arkitektene gikk gjennom underlaget som var utsendt før møte.
Endringer fra hovedaktivitet C kommer frem av presentasjonen.
Det er ikke endret areal eller antall stuer fra aktivitet C. Det er derimot
tatt i bruk areal i bygg B for operasjon.
•
•
•
•

Bygg J er endret fra 5 til 4 lameller.
Postop er plassert mer i kjernen.
Kjernen er blitt bredere.
Overnatting for personalet er flyttet til plan 07.

Tegningene ble diskutert og følgende punkter under ble fremhevet av
medvirkningsgruppen.
01-02-01

Plassering av MTA

Info

Desentralt verksted for MTA er med i romprogrammet, men ikke vist på
tegning. Arkitektene jobber med forslag til plassering av rom til neste
møte.
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:
01-02-03

Ansvar:

Frist:

Status:

ARK

08.12.21

Åpen

Akuttheis fra føde er plassert i J 3-4. Gruppen presiserer at det er viktig at ARK
denne heisen kan overstyres. Gruppen ønsker å endre fargen på heisen
til rød på tegningen for å illustrere at dette er en akuttheis for føde.

08.12.21

Åpen

Akuttheis og flyt av akuttpasienter
Medvirkningsgruppen etterlyser flyt av akuttpasienter fra barnemottaket
til eksempelvis Operasjon i J-bygg. Det blir opplyst i møte at alle
traumepasienter også barn skal inn via det vanlige akuttmottaket men at
det også vil være behov for transport fra barnemottak i M-N-bygg til Jbygg.
Arkitekten oppdaterer flytskjema med akuttflyt fra barnebygget til
operasjon til neste møte.

01-02-04

Plassering av MR

Info

MR plassert i operasjon er ikke en del av konseptet. Da det anses som
sannsynlig at det i framtiden vil være aktuelt med MR på operasjon vil
prosjektet ta høyde for dette under planleggingen slik at dekke
prosjekteres for å håndtere slikt utstyr, det designes ikke rom for MR.
Som en del av prosjektet bli det innarbeidet inntransportplan av utstyr.
Enkelte medlemmer av MVG mener å ha satt som krav to MR maskiner til
operasjon. Dette er dog ikke en del av konseptrapporten. For større
økonomiske endringer fra konseptet må dette tas i ledelseslinjen internt i
OUS. Prosjektet vil først legge dette til grunn når det foreligger en
programavklaring fra Nye OUS.
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:
01-02-05

Frist:

Status:

ARK

08.12.21

Åpen

Dedikert operasjonsstue til føde og Asfyksirom
Det ligger asfyksirom i programmet. Plassering av rom kommer i neste
møte. Medvirkningsgruppen vil da kunne gi flere innspill på plasseringen
av asfyksirom og operasjonsstuen til sectio.

01-02-06

Ansvar:

Farmasitun

Info

Farmasitun er implementert i prosjektet. Det er planlagt teams info møte
18. november på OUS hvor man kan få mer informasjon om dette
konseptet. For de som ikke kan møte vil det i ettertid være mulig å se
opptak av møte.
01-02-07

Størrelser på operasjonsstuer

Info

Medvirkningsgruppen er bekymringer for antall store stuer i prosjektet.
Det opplyses fra gruppen at det er behov for minst 7 store stuer på
minimum 70 kvm. (pr nå er det 6 stuer på 80m2. Øvrige stuer er 60m2 på
operasjon på NRH).
Ett innspill fra gruppen er følgende prioriterings rekkefølge:
1. Store stuer
2. Lager
3. Oppdekningsrom
Det er en klar bekymring fra gruppen at det ikke er virksomhetsavklart
når prosjektet pågår. Det opplyses fra Fagkoordinator at det arbeides
med ett forslag for virksomhetsavklaring.
01-02-08

Virksomhetsrapport

Info

Fagkoordinator informerer om prosess rundt virksomhetsavklaring som
pågår. Rapporten skal legges fram for styret i OUS 23. november.
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

Rapporten vil si noe om plassering av hovedgrupper i nytt og gammelt
bygg.
01-02-09

Forrom operasjon

Info

Det planlegges ikke med klassiske forrom i denne konfigurasjonen.
Pasienten kjøres direkte inn på operasjon fra korridor. Man kan under
operasjon benyttet inngang via oppdekningsrom.
01-02-10

Strategi for robotkirurgi
Gruppemedlemmer kan ikke se at strategi fra fagmiljøet er medtatt i
prosjektet. Det blir kommentert at tankegangen som er lagt til grunn
oppleves gammeldags og ikke vil fungere godt for robot kirurgi, men
passe for «enkle» operasjoner.
Gruppen oversender informasjon til Fagkoordinator, for å dele tenkt
strategien iht robotkirurgi.

01-02-11

Gruppeleder

17.11.21

Åpen

Plassering av støtterom i funksjonen
Det er lagt til grunn ulike lager i avdelingen, preparatrom og
desinfeksjonsrom, plassering av disse ses på i neste møte.
Skopvask planlegges sentralt i bygget.
Gruppen må videre i prosessen se på ønsker og behov iht arbeidsflyt på
operasjonsavdelingen når rom plasseres i forhold til hverandre. Når
virksomhetsplasseringen er på plass, vil dette være noe lettere.
For anestesiforberedelse vil det for noen typer inngrep være aktuelt å ta
pasient rett på stue. Noen har behov for forberedelsesrom.
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

Gruppeleder

08.12.21

Åpen

ARK

08.12.21

Åpen

ARK

08.12.21

Åpen

Gruppeleder

16.11.21

Åpen

Oppdekningsrom kan evt. sikre lagring av eks. utstyr for anestesi.
Det gis innspill fra gruppen at det er mer fordelaktig om forberedelse
anestesi ligger tett på OP-stuene og ikke PO.
Det er avtalt at gruppeleder på PO skal kontakte gruppeleder på
operasjon i forbindelse med forberedelsesrom anestesi.
Arkitekt jobber med forslag til romplassering i avdelingen til neste møte.

01-03

Oppsummering av dagens møte og veien videre
Arkitekt lager en mer detaljert utkast til møte 2, medvirkningsgruppen
kan da omdisponere areal og flytte rom i funksjonen.
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 16.11.21. kl.12.00
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Tilbakemeldingsskjema
Møte

Prosjekt

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Dok.dato

16.11.2021

Frist for tilbakemeld

16.11.2021

08 Operasjon -Nye Rikshospitalet
Saksnr

99379
Medvirkn.møtedato

03.11.2021 / start kl. 12.30 – slutt kl. 15.30
Medvirkn.gr.leder

Dyveke Qvenild

Tilbakemelding på referatet

Fagmiljøet etterlyser informasjon om sterilforsyning og vareflyt i forkant av prosess for vurdering av innplassering og kapasitet desinfeksjonsrom og sterile/usterile
lagre i operasjonsavdelingen.
Fagmiljøet ønsker at premisser for robotkirurgi spesifiseres nærmere.

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






Tilbakemelding fra Nye OUS

Nye OUS vil arranger åpent informasjonsmøte om konsept for sterilforsyning og prosedyrevogner slik at fagmiljøet er kjent med dette.
Nye OUS distribuerer dokumentet Robotstrategi 2020-2025 til gruppens deltakere som er ansatt i OUS.
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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.
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