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:

MVG nr 08 Operasjon – Nye Aker

Prosjekt:

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr:

99375

Dok.dato:

08.11.2021

Møtedato:

03.11.2021/ start kl 0830 – slutt kl 1130

Sted:

Teams

Referent:

Thomas Pryssing

Neste møte:

08.12.2021

Deltakere/mottakere:
Navn
Ingrid Elise Hoff
Minoush Benvan
Ragnhild Heltberg
Vilja Jeksrud
Dag T. Førland
Roger Trana
John Ragnar Hørthe
Sigrid Berthelsen Kaland
Mette Neergård, NSF
Fanny Quinonez, Fagforb.
Maria Soknes, YLF
Roger Josefsen, DNLF
Britt Helen Andersen
Kent Roger Bjørklund
Øystein Fahre
Lars Narvhus
Erik Ringerike
Stine Louise Johannessen
Anette Svarliaunet
Kristina Rogers

Funksjon
Overlege
Operasjonssykepleier
Spesialsykepleier
Operasjonssykepleier
Overlege
Overlege
Rådgiver
Operasjonssykepleier
Spesialsykepleier
Helsefagarbeider
LIS
Overlege
Ingeniør
Fagkoordinator
Fagkoordinator
Utstyrskoordinator
Utstyrskoordinator
Rådgiver utstyr
Arkitekt
Arkitekt

Organisasjon
Gruppeleder
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Verneombud
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Fagperson
Nye OUS
Nye OUS
Nye OUS MTV
Nye OUS MTV
Prosjekteringsgruppen
Prosjekteringsgruppen
Prosjekteringsgruppen

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

Ingeborg Sand
Thomas Pryssing

Fasilitator
Referent

HSØ-PO
HSØ-PO

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

X
X
Ansvar:

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 Aker
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

MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom flyttes til
detaljprosjekt.
Agenda
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Velkommen og opprop
Plan for medvirkningsprosess
Overordnet status i prosjektet
Status funksjonsplassering
Oppsummering av dagens møte og veien videre
Eventuelt
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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

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

Ansvar:

Frist:

Status:

Plan for medvirkningsprosess hovedaktivitet D og status i prosjektet.
Fasilitator HSØ PO orienterte om hvilke aktiviteter som er utført i
medvirkningen, status i prosjektet og plan for videre medvirkning.

Info

Presentasjon er vedlagt referatet.
01-02

Status funksjonsplassering
Generelt
a) Ang. areal og kapasitet
Enkelte medlemmer av MVG bemerker at det er meldt inn et større
behov for store stuer fra en rekke fagmiljøer en det forutsatte antallet i
konseptrapporten. Det er bekymring for at det samlede arealet er for lite
og at de respektive stuene blir for små. Denne bekymringen fremgår
tilsynelatende ikke i referat(er) fra tidligere møter i
medvirkningsprosessen.
Nye OUS bemerker at den samlede arealrammen er fastlagt, men det vil
være mulighet for intern omfordeling av areal på operasjon. Eksempelvis
med henblikk på å etablere et antall større stuer. Nye OUS bemerker at
den videre avklaring ift areal, kapasitet bør håndteres i lederlinjen i OUS.
HSØ-PO bemerker at det i referat av møte i MVG Operasjon NSA d.
18.05.2021 er referatført følgende (utdrag):
«Gruppen ønsker at på referatført at man fortsatt er bekymret for antall
operasjonsstuer og tilhørende støttearealer…………Videre er det en
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Helse Sør-Øst RHF

Telefon: 02411
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

overordnet bekymring for den samlede arealramme for prosjektet – man
frykter at prosjektet blir for lite da ikke alle ønsker i konseptrapport er
imøtekommet»
Det avtales at ovenstående bekymring presiseres og referatføres på ny.
Se også pkt. b) ang. areal, kapasitet og funksjonsfordeling.

HSØ-PO

Lukket

b) Areal, kapasitet og funksjonsfordeling
Det bemerkes fra enkelte medlemmer av medvirkningsgruppen at det
savnes en mer helhetlig diskusjon av fremtidsperspektiver for
operasjonsvirksomheten på OUS.
Det forekommer eksempelvis rart at det på NSA er skissert 22 mere eller
mindre standard operasjonsstuer når det er utarbeidet en rapport i OUSregi ang. den fremtidige strategi for robot-kirurgi på OUS som beskriver
et annerledes behov – bl.a. et behov for flere og større stuer. Dog
bemerkes det at denne rapporten muligens ikke er offisiell/ er
hemmeligstemplet. Videre er det utarbeidet lignende rapporter fra bl.a.
Orto, Nevro og Gastro samt muligens også for Gyn. og Uro. Nye OUS
bemerker at den videre avklaring ift areal, kapasitet bør håndteres i
lederlinjen i OUS. Fagkoordinator avklarer den videre prosess internt i
Fagkoordinator 08.12.21
OUS ang. dette.
Det avtales at rapporter i relasjon til Robott-kir., Orto, Neuro og Gastro
sendes til Nye OUS som distribuerer materialet til medvirkningsgruppen.
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Fagkoordinator 08.12.21

Åpen

Åpen
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

Videre undersøker Nye OUS om det foreligger rapporter fra Uro og
Gastro og distribuerer dette til medvirkningsgruppen.
Funksjonsplassering
ARK presenterte status i prosjektutviklingen generelt og for 2.etg med
intensiv og postoperativ spesielt, se presentasjon utsendt i forkant av
medvirkningsmøtet. Avklarings- og oppfølgingspunkter:
a) Generelt. Operasjon på NSA er fortsatt plassert på plan 2. De største
endringer siden sist er at Intensiv-området er flyttet mot vest og
Operasjon flyttet til en plassering mot øst.. Årsaken til endret plassering
av intensiv er bl.a. hensyn til skjerming av pasientene. Videre har visse
brann- og rømningshensyn ligget til grunn for den endrede plasseringen. I
relasjon til en evt. utvidelse av operasjon i forbindelse med etappe 2 kan
intensiv flyttes til nytt etappe 2-bygg, dvs. operasjon kan utvides inn mot
det nåværende intensiv-område.

Info

Gruppeleder bemerker at plassering på plan 2 er hensiktsmessig og at
plassering av intensiv også er hensiktsmessig, men at det må ses på
plassering av bl.a. PO, jvf. pkt. b) nedenfor.
b) Overordnet flyt i plan 2. Gruppeleder opplyser at det er en viss
bekymring for avstand fra bl.a. operasjon til PO. Det er derfor etablert en
arbeidsgruppe bestående av fagkoordinator, gruppeleder og fasilitator
for MVG 7.1 og MVG 8. mhp å gjennomgå relevante flyt i relasjon til plan Gruppeleder/
2. MVG gir sitt mandat til at denne arbeidsgruppe kan fortsette arbeidet. Fagkoordinator
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Telefon: 02411

Postboks 404
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

ARK

08.12.21

Åpen

ARK

08.12.21

Åpen

Gruppeleder/
MVG

17.11.21

Åpen

Neste møte i «flyt-gruppen» er i uke 45. MVG oppfordres til komme med
innspill til dette arbeidet via gruppeleder.
c) Disponering. Bemerkninger fra MVG til nåværende disponering,
enkelte rom mm. i plan 2:
•

•

•

•

Brannskille: MVG ønsker å få opplyst hvilken betydning den
nåværende plassering av brannskiller får for operasjonsområdet.
Intensiv er flyttet av hensyn til brannskille/rømning, men hva er
overveielsene ift Operasjon? ARK undersøker dette og drøftes i
MVG i forbindelse med møte 2 og 3.
Innplassering av operasjonsstuer i gang/«clusters» á 4 stuer.
Det er delte meninger i MVG ift innplassering av operasjonsstuer
i «clusters» á ca. 4 stuer: Adskilte ganger kan gjøre det
vanskeligere å samarbeid på tvers og etablere et overlappende
konsept. Omvendt kan adskilte ganger gi mulighet for etablering
av kohorter – eksempelvis ift elektiv kirurgi vs. dagkirurgi. Det
bemerkes at innplassering av stuer også har sammenheng med
avklaring av flyt på plan 2, jvf pkt b) ovenfor. Det avtales at dette
drøftes i MVG i forbindelse med møte 2 og 3 i MVG.
Innplassering og bruk av desinfeksjonsrom. Dette drøftes i MVG
i forbindelse med møte 2 og 3 i MVG. Det avtales at Minoush
Benvan og Ragnhild Heltberg undersøker frem mot neste møte
hva som skal vaskes i operasjons-området og hva som kan vaskes
på andre lokasjoner på NSA.
Oppdekkingsrom. Bruk av oppdekkingsrom ble diskutert på ny i
MVG. MVG fastholder at oppdekkingsrom neppe vil bli anvendt
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:

•

•

•

•
•
•

•

til oppdekking, men bør areal fastholdes idet det vurderes at
arealet skal anvendes til eksempelvis lager eller mer direkte ift
operasjonsstuer.
Kontrollrom/arbeidsstasjoner/dikteringsplasser. Innplassering
av kontrollrom/arbeidsstasjoner/dikteringsplasser drøftes i
forbindelse med møte 2 og 3 i MVG. MVG gir innspill på
overordnet plassering og behov.
Pauserom. Det er per nå programmert to pauserom á 45m2 i
Operasjon. Spesifikk plassering samt om det skal prioriteres mer
areal innenfor arealrammen til pauserom drøftes i forbindelse
med møte 2 og 3 i MVG.
Preparatrom. Det er pr nå programmert ett preparatrom i
Operasjon. Spesifikk plassering samt om det skal prioriteres mer
areal innenfor arealrammen til dette rommet drøftes i
forbindelse med møte 2 og 3 i MVG
Medisinrom. Innplassering av medisinrom drøftes i forbindelse
med møte 2 og 3 i MVG.
Renhold. Innplassering av renholdsrom drøftes i forbindelse med
møte 2 og 3 i MVG.
MTV-satellitt. Det er innplassert en MTV-satellitt i grønn sone i
Operasjon. Spesifikk plassering drøftes i forbindelse med møte 2
og 3 i MVG.
Stue-størrelse. Jvf. bemerkninger fra MVG under 01-02 a).
Enkelte medlemmer av MVG ønsker også mindre OP-stuer eksempelvis 40 m2. Nye OUS bemerker at den videre avklaring ift
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Ansvar:

Frist:

ARK

Status:
Lukket

ARK

08.12.21

Åpen

ARK

08.12.21

Åpen

ARK

08.12.21

Åpen

ARK

08.12.21

Åpen

ARK

08.12.21

Åpen

ARK

08.12.21

Åpen

Fagkoordinator 08.12.21

Åpen
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

areal, kapasitet bør håndteres i lederlinjen i OUS. Fagkoordinator
avklarer den videre prosess internt på OUS ang. dette.
Øvrige forhold
•

01-04

Gruppesammensetning. Enkelte medlemmer av MVG etterlyser
flere representanter fra OP-sykepleierne på Ullevål i MVG. Nye
OUS vurderer dette frem mot neste møte.

Fagkoordinator 08.12.21

Åpen

Oppsummering av dagens møte og veien videre
Gruppeleder bemerker at alle medlemmer i MVG frem mot neste møte
MVG
bør lese de fremsendte rapporter fra fagmiljøene mhp å få et konkret
anslag for det ønskede behov for eksempelvis stuer. Videre bemerkes det
at det til neste møte forventes en oversikt over primærrom og støtterom
for operasjon på NSA. Innplassering av rom bør være med utgangspunkt i
en driftstankegang.

08.12.21

Åpen

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 17.11.2021 kl. 12:00.
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Tilbakemeldingsskjema
Møte

Møte 1, akt.D – 08 Operasjon

Prosjekt

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr

99375

Dok.dato

17.11.21

Medvirkn.møtedato

03.11.21 kl.0830-1130

Frist for tilbakemeld

17.11.21 kl.1200

Medvirkn.gr.leder

Ingrid Elise Hoff

Tilbakemelding på referatet

Til Pkt 01.02. b)
«Videre undersøker Nye OUS om det foreligger rapporter fra Uro og Gastro og distribuerer dette til medvirkningsgruppen» må korrigeres til «Videre undersøker Nye
OUS om det foreligger rapporter fra Uro og Gyn og distribuerer dette til medvirkningsgruppen». (Vi etterlyser rapporter fra gyn; gastro har vi vel allerede, jmf
setningen foran).
Til pkt 01.02
Funksjonsfordeling a)
«Gruppeleder bemerker at plassering på plan 2 er hensiktsmessig og at plassering av intensiv også er hensiktsmessig, men at det må ses på plassering av bl.a. PO, jvf.
pkt. b) nedenfor.»
Gruppeleder kjenner ikke igjen dette utsagnet, som i konteksten kan misforstås som om gruppeleder mener den nåværende løsningen er god. Derfor viktig at også
følgende innspill fra MVG-møtet referatføres: «Gruppeleder uttrykker bekymring for flyt til og fra de ulike områdene på plan 2 etter omrokkeringen av intensiv-/
operasjonsarealene, ikke bare for flyt mellom operasjonssonen og PO. Store avstander mellom funksjoner som henger tett sammen, som eksempelvis heisbatteri og
intensiv, operasjonsstue og postoperative arealer, gir mer tid- og personalkrevende drift på hele planet enn løsningen som forelå etter Hovedaktivitet C.»
Gruppeleder uttrykker også bekymring for lysforholdene i operasjonssonen i og med at lyssjakten i midten nå er planlagt med tak. Gruppa legger til grunn at de
samme HMS-kravene gjelder for personalet på operasjonsstua som for personalet på intensiv.
Til pkt 01.02 c)
•
«Pauserom. Det er per nå programmert to pauserom á 45m2 i Operasjon. Spesifikk plassering samt om det skal prioriteres mer areal innenfor arealrammen til
pauserom drøftes i forbindelse med møte 2 og 3 i MVG.»
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Gruppeleder ber om at følgende innspill fra MVG-møtet tilføyes: «Medvirkningsgruppen er enig om at det bør være felles pauserom for ulike
personalgrupper i operasjonssonen.»

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






Tilbakemelding fra Nye OUS

Pkt 01-02 - Generelt
a. Nye OUS vil presisere at medvirkningsgruppen i liten grad tidligere har gitt tilbakemelding på innholdet I referatene, og at dette er grunnen til at dette ikke er
ytterligere kommentert. Det er videre heller ikke slik at alle innmeldinger fra klinikkene er direkte videreført inn i konseptrapporten. Sykehusets ledelse har
gjort en totalvurdering for hvilke rammer fremtidens sykehus skal bygges innenfor. Dette medfører at det må gjøres prioriteringer, og det er innenfor disse
rammene medvirkningsgruppen nå er satt til å arbeide.
Dette er det viktig at medvirkningsgruppen forstår. Det at ikke alle hensyn er videreført i innmeldt form eller omfang er ikke det samme som at miljøene ikke
er hørt. Derimot er det for fremdriften i prosjektet avgjørende at medvirkningsgruppen hjelper både Nye OUS og HSØ PO med å svare ut de spørsmålene som
blir stilt slik at sykehuset oppnår en ønsket løsning innenfor de rammene som er gitt for forprosjektet – uavhengig av om man er enig i rammen eller ikke.
b. Nye OUS er enige med gruppen knyttet til en overordnet ramme for hvordan fremtidens operasjonsvirksomhet for OUS skal driftes. Som en følge av
forsinkelsen i forprosjektet vil Nye OUS sammen med linjeorganisasjonen for å se på dette, blant annet i den hensikt å gi medvirkningsgruppen ett bedre
utgangspunkt for det videre arbeidet.
Nye OUS har videre etterspurt fremskrivningene fra nevnte miljøer (orto, nevro, gastro, føde/gyn og uro). Miljøene føde/gyn og uro har sendt frem sine data,
og dette er videreformidlet til gruppeleder 09.11.21. Det er verdt å merke seg at tallene for føde/gyn ikke spesifiserer antallet operasjonsøkter, men kun hvor
mange stuer det er behov tilgang til. Orto jobber spesifikt videre med en oversikt for Aker, mens nevro og gastro ikke har sendt frem tall som sier noe om
stuebehovet fremover. Orto, nevro og gastro bes derfor å selv distribuere disse aktivitetstallene innad i medvirkningsgruppen, med Nye OUS på kopi.
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Rapporten «Strategi for robotassisert kirurgi 2020-2025» er av klarert av medisinsk direktør for distribusjon internt. Dette er en foreløpig rapport, og revidert
rapport vil distribueres på et senere tidspunkt. Det skal presiseres at dokumentet er unntatt offentlighet pga. priser. Rapporten og medfølgende ledermøtesak
(sak 221/2020) er videresendt til gruppeleder 09.11.21.
Pkt 01-02 Funksjonsplassering
a. Nye OUS støtter gruppeleder i behovet for å presisere dette punktet. Slik punktet står nå så er dette direkte feil.
b. Flyt i plan 2 er en krevende øvelse, som også i stor grad påvirkes av momentet etterspurt i pkt. 01-02 – Generelt b: «hvordan skal fremtidig operasjonsdrift
gjennomføres». Oppgaveglidning, endret logistikk/organisering osv vil være sentralt her, og vil trolig gjennomføres annerledes enn i dagens OUS. Dette
arbeidet blir derfor viktig videre.
c. Stuestørrelse: Er det slik at medvirkningsgruppen i fellesskap mener at man skal redusere størrelsen på noen stuer for å oppnå større stuer andre steder, så
står medvirkningsgruppen fritt til å anbefale dette.
Øvrige forhold: Nye OUS anbefaler ikke at det tilføres ytterligere personer til medvirkningsgruppen. Fremdriften i gruppen er i stor grad betinget i at
prosessen er kjent. Medvirkningsgruppen har derimot ett ansvar for å sikre forankring i miljøene, og dette ses som mer hensiktsmessig enn å øke gruppens
størrelse.
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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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