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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 02 akt D - 27 Høysikkerhetsisolat og 
infeksjonsmedisinsk døgnområde - Nye Aker  

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 116161 Dok.dato: 15.03.2022 

Møtedato: 08.03.2022 / start kl 12:30 – slutt kl 14:58 Sted: Teams 

Referent: Elisabeth S. Grannes Neste møte: 12.05.2022 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Torgun Wæhre Gruppeleder OUS X 

Arne Broch Brantsæter Fagperson OUS X 

Vidar Ormaasen Fagperson OUS - 

Malin Jørgensen Fagperson OUS X 

Madelen Foss Smedholen Fagperson OUS X 

Mette Sannes Fagperson OUS X 

Vibeke Graarud Fagperson OUS X 

Camilla Elise Nielsen Fagperson OUS X 

Liv Hesstvedt Fagperson OUS X 

Aase Nilsen Fagperson OUS X 

Jon Øyvind Sparby Fagperson OUS - 

Egil Lingaas Fagperson OUS X 

Dag Henrik Reikvam Verneombud OUS - 

Frank Olav Pettersen Tillitsvalgt DNLF OUS X 

Anne-Thea Linner Ruud Tillitsvalgt NSF OUS X 

Kent Roger Bjørklund Fagkoordinator Nye OUS X 
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Ingeborg Sand Fasilitator HSØ PO X 

Elisabeth Grannes Referent HSØ PO X 

Berit Haugen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Kristina Rogers Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Henni Steineger Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Anette Svarliaunet Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Kristin Spradbrow Treloar Landskapsarkitekt Prosjekteringsgruppen  X 

Lars Andersen Sørig Landskapsarkitekt Prosjekteringsgruppen X 

 

Nr. (møtenr. 

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

02-00  Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS 

Møtet er det andre i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til og med 

høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 27 Høysikkerhetsisolater 

og infeksjonsmedisinsk døgnområde. 

 

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 C4/D1   

2. Status – hva har skjedd i prosjektet siden sist?  
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Nr. (møtenr. 

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

3. Gjennomgang av funksjonsområdet   

4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring  

5. Eventuelt 

02-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte C4/D1 v/gruppeleder 

Referat fra møte C4/D1 ble godkjent. 

  Info 

02-02  Status – hva har skjedd i prosjektet siden sist?  

HSØ PO orienterte om hva som har skjedd siden sist med hensyn til 

programavklaringer, prosjektutvikling, regulering og arealoptimalisering. 

Arealoptimaliseringen har ikke påvirket funksjonsareal og kapasiteter, men 

bygningskroppens ytre rammer, kommunikasjons- og trafikkareal. 

Presentasjonen er sendt ut i forkant av møtet.   

  Info 

02-03 

 

 

 Gjennomgang av funksjonsområde  

Arkitektene gikk gjennom underlaget som var sendt ut før møtet. Tegningene 

ble diskutert og punktene under (02-03-04 – 02-03-09) ble fremhevet. 

 

 

 

 Info 

02-03-01  Parkering 

Det er lagt opp til ca. 750 parkeringsplasser i parkeringskjeller og 

korttidsparkering og drop off-plasser på bakkeplan. Antall parkeringsplasser er 

fastsatt i henhold til parkeringsnormen fra Oslo kommune.  

Det er lagt opp til ca. 1800 sykkelparkeringsplasser, hvorav ca. 50% skal ligge i 

parkeringskjeller. Det er en egen medvirkningsgruppe som behandler 

utomhusområder.  

Det gis mer info om parkering i neste medvirkningsgruppemøte. 

 

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

02-03-02  Autoklaver 

Det er planlagt 5 autoklaver i høysikkerhetsisolatene. 

Det er i avsatt ytterligere 2 kvm per isolat for å hensynta større autoklaver på 

HSI. Artikler som benyttes under planlegningen er generiske, ikke 

leverandørspesifikke. 

Gruppen informerer om at dagens autoklaver skal erstattes med ny modell, da 

autoklavene installert på dagens HSI ikke tilfredsstiller OUS’ hygienekrav.  

Det presiseres at det er behov for areal på begge sider av autoklavene for inn- 

og utlasting samt serviceluke. Til neste møte tegnes det inn mer utstyr på 

tegningene, slik at dette kan vurderes og diskuteres. 

 

HSØ PO innkaller til et arbeidsmøte om autoklaver hvor OUS, PG, og HSØ PO 

deltar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

HSØ PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

Åpen 

02-03-03  IN2-lab 

IN2-lab er flyttet ut av HSI etter innspill fra medvirkningsgruppen i møte 1D. Det 

ble presentert to alternative plasseringer for laboratorium IN2. Alt. 2 anses som 

den beste løsningen, da laboratorium IN2 også vil benyttes av andre 

funksjonsområder.  ARK legger dette alternative til grunn. 

 

 

 

ARK 

 

 

 

05.05.2022 

 

 

 

 

Åpen 

 

02-03-04  Arealdisponering HSI 

Gruppen gir tilbakemelding på ønsket arealdisponering for støtteareal på HSI.  

Eks: Er størrelser og plassering på ulike lager riktig? Ønsket disponering av 

disponibelt areal i forkant av vaktrom?  

 

Gruppeleder 

 

05.05.2022 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

02-03-05  Infeksjonsmedisinsk døgnområde 

Det skal være en medisinnisje (2m2) i infeksjonsmedisinskdøgnområdet. 

Medisinnisje tegnes inn til neste møte. Nærmeste farmasitun ligger ved 

operasjon i samme etasje. 

 

HSØ PO/ ARK 

 

05.05.2022 

 

Åpen 

02-03-06  Kontorer og arbeidsplasser 

Gruppen mener det er for lite kontorer, grupperom og pauserom. 

Med hensyn til pauserom, er gruppens erfaring i dag at kombinert pause-

/møterom ikke fungerer godt fordi det er mye trafikk i et slikt rom og at man 

ikke får reell pause. 

Det informeres om at det vil være en pool for store møterom og grupperom 

som kan bookes etter behov. 

Gruppen vurderer disponering av areal innenfor funksjonen for alle rom, spesielt 

med hensyn til lager, kontorer, grupperom/vaktrom og PC-arbeidsplasser.  

 

Det er planlagt med en sekretær felles for etasjen i nærhet av heiskjernen. Dette 

er et konsept som ligger fast i prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

02-03-07  Kantine 

Det planlegges med en større kantine for ansatte, pasienter og besøkende i plan 

01.  

  Info 

02-03-08  Uteområder 

Landskapsarkitekt viste tegninger der det er kjøreatkomst for ambulanse langs 

hele nordfasaden. Gruppen vurderer at det først og fremst er til HSI det er viktig 

for ambulanse å kunne kjøre frem til isolatet. Ved behov for adkomst utenfra til 
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Nr. (møtenr. 

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

infeksjonsmedisin, er det tilstrekkelig at ambulansen stopper ved inngangen til 

infeksjonsmedisin (midt på nordfasaden) og at man triller båren derfra.   

Nye OUS initierer et særmøte i forkant av neste MVG-møte for å avklare 

funksjonskrav til ambulansetilkjørsel ved HSI. (Morten Holestøl i 

ambulansetjenesten for smittetransport kontaktes.)  

 

Gruppen er bekymret for dagslys og trivsel for pasientene med hensyn til 

plassering av trafostasjonen som nå ligger nord for infeksjonsmedisin. HSØ PO 

undersøker størrelse på trafostasjonen og om det er mulig å plassere den et 

annet sted eller vinkles annerledes.  

Gruppen ønsker mer uteareal til infeksjonsmedisinsk døgnområde, slik at de kan 

bevege seg lenger bort fra rommet og for eksempel drive med fellesaktiviteter 

eller aktiviteter med familie og pårørende. Området må fortsatt være skjermet. 

Landskapsarkitekt undersøker hvordan uteområdet kan omdisponeres og 

utformes på en måte som svarer bedre til gruppens ønsker til neste møte.  

 

 

 

Nye OUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2022 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen  

02-03-09  Toaletter 

Gruppen påpekte at det er få toaletter til ansatte på tegning. Det bør også være 
eget toalett til besøkende/pårørende. Dette kan gjerne være i nærheten av heis 
(i stedet for inne på avdelingen). Det gjøres en vurdering av antall toaletter av 
HSØ PO.  

Det vil også være en prosess opp mot Arbeidstilsynet som blant annet stiller 

krav til antall toaletter til ansatte. 

 

 

 

 

HSØ PO 

 

 

 

05.05.2022 

 

 

 

 

Åpen  

 

Info 
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Nr. (møtenr. 

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

02-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring v/HSØ PO 

Aksjoner ble oppsummert i slutten av møtet og sendt til fagkoordinator i 

etterkant av møtet. Aksjoner er gjengitt over. 

 

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 22.03.2022 kl. 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.22 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

02-05  Eventuelt 

Neste medvirkningsgruppemøte er flyttet fra tirsdag 10. mai til torsdag 12. mai 

kl. 12:30. 

  Info 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte Møte 2, akt.D – 27 Høysikkerhetsisolat og 

infeksjonsmedisinsk døgnområde 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 116161 Dok.dato  

Medvirkn.møtedato 08.03.22 1230-1430 Frist for tilbakemeld 22.03.22 kl.1200 

Medvirkn.gr.leder Torgun Wæhre   

 

Tilbakemelding på referatet 

Nr 02-03-02: I møtet kom det fram at plass avsatt I sluser på HIS til autoklaver er knapt. Det skal innhentes informasjon om hvor stor plass aktuelle autoklaver vil 
trenge. I tillegg ønsker medvirkningsgruppen å se på størrelse og hensiktsmessighet av sluser/garderober/teknisk dusj i tilknytning til HSI isolatene. Vi mener susene 
der påkledning av utstyr er små, og med 4 dører ser det ikke ut til å være plass til skap for oppbevaring av utstyr eller benker å sitte på når man kler på seg drakter. Til 
gjengjeld mener vi det må være mulig å se på arealene for teknisk dusj om de kan benyttes på annen måte. Vårt forslag er et fysisk møte mellom arkitekter og 
fagpersoner fra INF for å se på muligheter og detaljer. Det er også tegnet inn feil «flyt» med inn og utslusing fra IN4 laben. Det skal ikke være dør fra gang til kjemisk 
dusj, men mellom kjemisk dusj og sluse/garderobe.    
Nr 02-03-03: Som beskrevet i referat er Alt 2 for plassering av IN2 lab klart å foretrekke 
Nr 02-03-04: Medvirkningsgruppen mener arealer til lager på HSI er ok. Areal i lager 12m2 som i praksis vil være det som skal benyttes til drakter er knapt, men 
akseptabelt 
Medvirkningsgruppen mener disponibelt areal og vaktrom til sammen bør utgjøre arbeidsrom for ansatte i «fredstid». Vi mener at den indre sonen bør brukes av de 
som tilbringer mest tid ved pc/konsentrasjonsarbeid, mens den ytresonen kan være vaktrom/ arbeidsstasjon for mer kortvarig pc-arbeid. Den indre sonen kan være 
mindre (2 arbeidsplasser) enn den ytre. Med glassvegg mellom blir det også dagslys i ytre sone.  
Nr 02-03-05: Det skal tegnes medisinnisje også på sengeområdet. Det er bra. Gruppen ønsker likevel å uttrykke bekymring for om farmasitun vil fungere godt nok 
døgnet rundt/året rundt til at medisinrom slik vi har det i dag kan erstattes av disse små nisjene. Håndtering av legemidler og infusjoner er kjernevirksomhet på et 
infeksjonsmedisinsk sengeområde. Vi minner også om behov for noe plass til lager av spesielle medisiner, se egen korrespondanse. I prinsippet kan disse oppbevares 
på farmasitun, men med den fare av lageret ikke blir vedlikeholdt siden dette er medisiner som brukes sjeldent.  
02-03-06. Som beskrevet i referatet er mener gruppen at det er for lite kontorer. Spesielt er vi bekymret for at det kun er kontorplasser til 
seksjonsleder/fag/drift/beredskap til en post med 28 senger. Det er ikke satt av kontorplass eller pauserom til labpersonale; disse har i dag eget pauserom. Når det 
gjelder arbeidsstasjoner for den daglige driften mener vi disse er hensiktsmessig plassert. Som beskrevet i punkt 02-03-04 syns vi man bør se på mulighet for en 
mindre indre og en større ytre sone i arbeidsstasjonene. Vi mener det ikke er henisktsmessig å knipe inn på pauserom/grupperom/lager for å lage flere kontorer. 
Reduksjon i antall pasientrom er en mulighet, men det vil redusere kapasitet som må sees opp mot sengetall i andre deler av sykehuset. 
02-03-07: Kantine: Vi vil gjerne få en presentasjon av kantinen på neste møte. Skal den være felles for pasienter/pårørende og ansatte? 



 

02-03-08. Uteområder: dette er behandlet i eget møte. Gruppen vil tilføye kommentar. Er det nødvendig med gangvei på sørsiden av bygg 28. All den tid inngang i 
bygget er på nordsuiden, holder det kanskje med gangvei på nordside. På den måten kan man øke areal for transport til HSI hvor det også er behov for vannslanger 
mm. Vi imøteser også en annen løsning for trafostasjonen utenfor sengeområdet. 
 

 

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

   

   

   

   

       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Deltakere: I referatet star det at Jon Øyvind Sparby ikke deltok, dette stemmer ikke. Dette bes endret i referatet.  
Pkt 02-03-01 Parkering:  

 Når det henvises til «arbeid i andre medvirkningsgrupper» anbefaler Nye OUS at det fremkommer i referatet hvilke(n) gruppe(r) det er snakk om. Det vil gi 
medvirkningsgruppedeltakerne en bedre mulighet for å oppsøke informasjonen de evnt. har behov for.  
 

Pkt 02-03-02 Autoklaver 

 Nye OUS støtter behovet for et fysisk møte for å diskutere flyter, og at dette kan gjøres i neste medvirkningsgruppemøte. I forkant av dette bes fagmiljøet å 
sende frem skisser med flyter, slik at ARK kan innarbeide dette til møtet. Dette gir bedre mulighet for å bearbeide de videre detaljene i selve møtet.  

 Er det derimot behov for et eksklusivt særmøte om dette bes fagmiljøet, via gruppeleder, å melde dette til fagkoordinator – som så kaller inn.  
 
Pkt 02-03-04 Arealdisponering HSI 

 Nye OUS støtter betraktningene rundt arbeidssonene, og at dette vil gi en bedre funksjonalitet av de oppsatte arealene.  
 
Pkt 02-03-05 Infeksjonsmedisinsk døgnområde 

 At gruppen ikke er godt nok kjent med begrepet Farmasitun har Nye OUS forståelse for. Det jobbes for tiden med en enklere og mer visuell fremstilling av de 
ulike leddene i lukket legemiddelsløyfe(LLS). Farmasitunet vil bemannes av apotekteknisk- og farmasøytisk personell, slik at kompetansen for ivaretakelse av 
medikamentene vil være ivaretatt. Alternativ oppbevaring er beskrevet i vedlagt korrespondanse. Den endelige løsningen vil avklares på ett senere tidspunkt. 



 

Farmasitunet er ment å ivareta medikamenthåndteringen som kan planlegges, mens medikamentnisjen er ment å ivareta de akutte behovene som kan 
oppstå. Innholdet i nisjene vil variere fra funksjonsområde til funksjonsområde, og denne detaljeringen vil komme på ett senere tidspunkt.  

 Vedr. spesialmedikamentene så legges korrespondanse samt medikamentliste med som vedlegg til tilbakemeldingen.  

 Hvis gruppen ønsker særmøte med SA vedr. LLS så kan forespørsel om dette sendes, via gruppeleder, til fagkoordinator.  
 
Pkt 02-03-06 Kontorer og arbeidsplasser 

 Nye OUS ber medvirkningsgruppen beskrive underliggende punkter, gitt følgende forutsetninger 
o Forutsetninger: 

 Pasientgrunnlaget for NSA er sammenliknbart med dagens Ullevål 
 Tilgangen til kontakt- og luftsmitteisolater andre steder enn inf.med ved NSA er vesentlig endret fra dagens Ullevål – detaljene finnes i 

saksunderlag D2 for døgnområdet. side 33.  
 Isolatene utenfor inf.med vil driftes av andre avdelinger.  

o Spørsmål: 
 Hvor mange isolater vil være i drift i en ordinær driftssituasjon? 
 Hvordan vil bemanning ved inf.med være i en ordinær driftssituasjon? 
 Beskriv aktiveten knyttet til lab IN2 og IN4; bemanning, hyppighet, varighet osv. 

o Bakgrunnen for spørsmålene er behovet for en forståelse for omfanget av driftsmessige hensyn ved inf.med sammenliknet med ett ordinært 
døgnområde. Vi er nødt til å ha denne oversikten for å kunne jobbe videre med evnt. endringer.  

 Nye OUS ber medvirkningsgruppen vurdere hvorvidt vaktrom HSI kan benyttes som arb.stasjoner av lab-personell.  
 
Pkt 02-03-07 Kantine 

 Nye OUS støtter gruppens ønske om en bedre beskrivelse av plassering, utforming osv av kantineområdet. Støttefunksjoner i sykehuset er viktig for de 
ansatte.  

 
Pkt 02-03-08 Uteområder 

 Nye OUS støtter gruppens ønske om beskrivelse av nødvendigheten av gangvei. Pasientene ved HSI/Inf.med er ofte innlagt lenge, og best mulig skjerming av 
disse pasientene er et viktig premiss for utforming av tilstøtende arealer. Nye OUS ønsker også at muligheter knyttet til trafo skisseres.  

 Vedr. funksjonskrav for ambulansetilkjørsel for HSI så ligger forslag og korrespondanse vedlagt. Nye OUS ber medvirkningsgruppen til neste 
forberedelsesmøte vurdere anbefalingene fra ambulansefaglig miljø opp mot behovene infeksjonsmedisinsk miljø legger til grunn opp mot med hverandre og 
presenterer en overordnet anbefaling. Ved at dette er klart til forberedelsesmøtet vil gruppeleder kunne videreformidle dette til HSØ PO/PG for bearbeidelse 
frem mot medvirkningsgruppemøtet.  

 
 

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Aker-Gaustad-byggeprosjekter/Documents/2022%2003%2014%20Saksunderlag%20m%c3%b8te%20D2%201%20D%c3%b8gnomr%c3%a5der%20Aker.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Aker-Gaustad-byggeprosjekter/Documents/2022%2003%2014%20Saksunderlag%20m%c3%b8te%20D2%201%20D%c3%b8gnomr%c3%a5der%20Aker.pdf


Annet: 

 Detaljer knyttet til tekniske arealer ifm HIS/inf.med har ved flere anledninger blitt etterspurt. Nye OUS ønsker derfor at HSØ PO kaller inn til et særmøte om
dette.

Vedlegg: 

• Spesialmedikamenter HSI/inf.med - korrespondanse
• Spesialmedikamenter HSI/inf.med - medikamentliste
• NSA kjøreadkomst HSI - oppsummering møte
• NSA kjøreadkomst HSI - korrespondanse 



 

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.  

 



1

Kent Roger Bjørklund

Fra: Kent Roger Bjørklund
Sendt: torsdag 17. mars 2022 14:37
Til: Frank Olav Pettersen
Kopi: Torgun Wæhre; Øystein Fahre; Arne Thormod Myklebust; 'Anett 

Bjørhovde'; Johnny Borgan
Emne: SV: Spesialmedikamenter på Infeksjon
Vedlegg: received_446451550354626.jpeg; Oversikt spesialmedisiner_INFS1.xlsx

Takk.  
 
Jeg skal videresende dette til SA og legemiddelprosjektet.  
 
Når det gjelder plassbehovet så kan jeg se for meg at dette med enkelhet kan inngå i det som blir legemiddelnisjen 
som skal være i alle døgnområder. Jeg har full forståelse for at den risikoen du beskriver fremstår som 
uforhåndsmessig, i hvert fall når den enkelt lar seg redusere/eliminere. Jeg legger ved bilde av en tilsvarende nisje 
ved intensiv St.Olav. Her er skapdybde og –bredde 60 cm, og skuffene er 40 cm. Totalt areal 1,8 kvm. På bildet vil du 
se at de har en liten LAF‐benk. Denne benyttes ikke av avdelingen da antibiotika, antiviralia osv leveres ferdig til 
avdelingen, tilsvarende det farmasitunet vil gjøre for plan 2 ved NSA.  
 
Det poliklinikkmessige videreformidler jeg til min kollega Øystein Fahre, som følger opp dette innspillet inn i den 
gruppen.  
 
Med vennlig hilsen 
Kent Roger Bjørklund 
Fagkoordinator ‐ Nye Aker 
Nye Oslo universitetssykehus 
Direktørens stab 
+47 91829808 

 
 

 
Ikke sensitiv 

 

Fra: Frank Olav Pettersen <uxpfra@ous‐hf.no>  
Sendt: tirsdag 15. mars 2022 15:00 
Til: Kent Roger Bjørklund <kebjoe@ous‐hf.no> 
Kopi: Anne Maagaard <ANNMAA@ous‐hf.no>; Malin Jørgensen <UXMAGE@ous‐hf.no>; Oddrun Sustad Skorpen 
<UXODSU@ous‐hf.no> 
Emne: SV: Spesialmedikamenter på Infeksjon 
 
Hei, Kent Roger. 
 
Der kom listen fra sykehusapoteket. Noen av disse midlene til behandling av (bla sk neglected tropical diseases = 
NTD) er meget vanskelig å få tak i med lang leveringstid og samtidig livsnødvendige, så de har vi valgt å ha på et eget 
internt lager og med en/to dedikerte «faste» farmasøyter. Dette vil vi gjerne beholde muligheten for på Nye Aker 
der regionsfunksjonen for import/trope og tuberkulose skal ligge. Vi har til og med nasjonal funksjon på noe av dette 
og må kunne levere på det.  
 
Jeg tror det er høy risiko for feil om farmasøyter uten spesialkunnskap om anskaffelse og oppfølging med disse 
preparatene skal ligge i de store, multidisiplinære farmasitunene.  
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Plassmessig snakker vi ca 4 skapskuffer og litt plass i et kjøleskap. 
 
Pga dette hadde det vært fint om poliklinikkarealet inntil infeksjons sengeområdet ble brukt til infeksjonspolikliniske 
pasienter som av og til må låne fra dette lageret i påvente av anskaffelse via apotek. 
 
Mvh 
Frank 
Ikke sensitiv 
 

Fra: Nuriddin Abdukadir <Nuriddin.Abdukadir@sykehusapotekene.no>  
Sendt: 15. mars 2022 14:29 
Til: Frank Olav Pettersen <uxpfra@ous‐hf.no> 
Kopi: Kent Roger Bjørklund <kebjoe@ous‐hf.no>; Malin Jørgensen <UXMAGE@ous‐hf.no>; Oddrun Sustad Skorpen 
<UXODSU@ous‐hf.no> 
Emne: SV: Spesialmedikamenter på Infeksjon 
 
Hei, Frank! 
 
Legger ved en oversikt over diverse spesialmedisiner som brukes på INFS.  
 
Jeg har tidligere laget en oversikt over WHO sin orphan drug list og pris, leveringstid etc. på disse legemidlene. Har 
du en oppdatert liste over dette i sikte også?  
 
Gi med beskjed om det er noen preparater du savner her, eller om du har andre spørsmål! 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Nuriddin Abdukadir 
Master i farmasi 
Sykehusapotekene Oslo, Avdeling for sykehusleveranser 
Mobil: +23 20 52 20 
E-post: nuriddin.abdukadir@sykehusapotekene.no  
 
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål  

Besøksadresse:  Kirkeveien 166, 0450 Oslo 
Postadresse: Kirkeveien 166, 0450 Oslo www.sykehusapotekene.no 
 
 

Fra: Frank Olav Pettersen [mailto:uxpfra@ous‐hf.no]  
Sendt: tirsdag 8. mars 2022 15:01 
Til: Nuriddin Abdukadir <Nuriddin.Abdukadir@sykehusapotekene.no> 
Kopi: Kent Roger Bjørklund <kebjoe@ous‐hf.no>; Malin Jørgensen <UXMAGE@ous‐hf.no>; Oddrun Sustad Skorpen 
<UXODSU@ous‐hf.no> 
Emne: Spesialmedikamenter på Infeksjon 
 
EKSTERN AVSENDER: Ikke klikk på linker eller åpne vedlegg med mindre du er helt sikker på at innholdet er trygt. 
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content 
is safe. 
 
Hei Nuriddin, 
Bare for å dobbeltsjekke at jeg har den sist oppdaterte listen over spesialmedikamenter utenom basis som vi har på 
Infeksjon, kunne du sendt meg den listen du forholder deg til nå vedr tropeskuffen på INFS1, andre med på INFS1?, 
TB‐meds og ev annet på INFS2? 
På forhånd takk! 
Mvh 
Frank 
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Med vennlig hilsen 
 
Frank O. Pettersen 
MD, PhD, DTM&H 
Leder regional kompetansetjeneste for import‐ og tropesykdommer 
Infeksjonsmedisinsk avdeling 
Oslo universitetssykehus 
uxpfra@ous‐hf.no 
92095743 
 
Ikke sensitiv 
 



INFS

ATC Varebetegnelse Kvantum Enhet Antall Min Max Merknad Kolonne1

A07AA06 Gabbroral tab 250mg 16 ENPAC 1 1 2 Skuff 5 INFS1
J01CR02 Augmentin tab 500/125mg 21 ENPAC 1 1 2 skuff 5 INFS1
J01EC02 Sulfadiazine tab 500mg 56 1 1 2 Skuff 5 INFS1
J01MA12 Tavanic tab 500mg 10 STK 1 0,5 1,5 skuff 5 INFS1
P01BA02 Plaquenil tab 200mg 100 1 0,2 1,2 Skuff 5 INFS1
P01BA03 Primaquine phos san tab 26,3mg 100 STK 1 0,5 1,5 Skuff 5 INFS1
P01BB51 Malarone tab 250/100mg 12 enpac 1 1 2 Skuff 5 INFS1
P01BC02 Lariam tab 250mg 8 enpac 1 1 2 Skuff 5 INFS1
P01BD01 Daraprim tab 25mg 30 ENPAC 1 0,5 1,5 Skuff 5 INFS1
P01BF01 Riamet tab 20/120mg 24 enpac 1 1 2 Skuff 5 INFS1
P01BF05 Eurartesim tab 320/40mg 12 ENPAC 1 5 6 Skuff 5 INFS1
P01CX02 Germanin tørr  subs 1g 5x1 g 1 1 2 Skuff 5 INFS1
P02BA01 Biltricide nordprim tab 600mg 6 STK 1 1 2 Skuff 5 INFS1
P02BX04 Egaten tab 250mg 4 ENPAC 1 0,5 1,5 Skuff 5 INFS1
P02CA03 Zentel tab 400mg 3 ENPAC 1 2 3 Skuff 5 INFS1
P02CB02 Supatonin tab 50mg 100 stk 1 0,5 1,5 Skuff 5 INFS1
P02CF01 Scatol tab 3mg 4 ENPAC 1 1 2 skuff 5 INFS1

J04AB04 Mycobutin kaps 150mg 30 enpac 1 0,2 1,2 Skuff 17 INFS1
J04AC01 Isoniazid NAF tab 100mg 100 1 0,3 1,3 Skuff 17 INFS1
J04AK01 Pyrazinamid tab 500mg 100 1 0,2 1,2 Skuff 17 INFS1
J04AK02 EMB‐Fatol tab 100mg 100 ENPAC 1 0,3 1,3 Skuff 17 INFS1
J04AK02 Myambutol tab 400mg 100 STK 1 0,5 1,5 Skuff 17 INFS1
J04AM05 Rifater tab 60 ENPAC 1 0,5 1,5 Skuff 17 INFS1

J02AX01 Ancotil tab 500mg 100 STK 1 2 3 Hylle 19 INFS1
J04BA02 Dapson scanpharm tab 50mg 100 STK 1 0,2 1,2 Hylle 19 INFS1
J04AK08 Dovprela (pretomanid)  26 STK Utenom basis INFS2/poliklinikken

P02BX04 Egaten tab 250mg 4 ENPAC 1 0,5 1,5 Skuff 5 INFS1

P01CX04 Impavido kaps 50mg 56 Enpac  Utenom basis INFS1/poliklinikken

P01CB01 Glucantime inj 1,5g/5ml 5x5 MLAMP Utenom basis INFS1/poliklinikken



 

 

 
 

  
Oppsummering 
 

Møtetema: Ambulansetransport til/fra høysikkerhetsisolat (HSI) og infeksjonsmedisinsk sengepost NSA                                                     
  
  

Dato dok: 15.03.22  

Dato møte: 15.03.22 1400-1445 
 
 

 

Referent: Kent Roger Bjørklund  

Møteleder: Kent Roger Bjørklund     

Tilstede: Morten Holestøl, Arne Broch Brantsæter, Torgun Wæhre, Anders Halden, Ingeborg Sand, Henni Steinegger, 
Kristin Spradbrow Treloar, Kristina Rogers 
Forfall:   
 
 

Sakstittel /innhold Ansvar Frist 
1. Gjennomkjøring.  

 Det er et ønske fra ambulansefaglig hold at det legges til rette for 
gjennomkjøringsmulighet gjennom området, i den hensikt å unngå å 
måtte rygge. De største ambulansene er 2,5 m x 7,5 m, og er krevende 
å rygge.  

 Det utarbeides skisseforslag som grunnlag for videre diskusjon.  
 Ambulansefaglig miljø har gitt innspill til at bredden på trasse 

gjennom HSI sitt område bør være mellom 2-3 meter, innspill ligger 
vedlagt.   

ARK  

2. Fysisk avskjerming av HSI/inf.med.sengepost.  
 Det er nødvendig å etablere fysisk avskjerming for HSI, med porter for 

transportveien. Disse portene vil kunne stå åpne det meste av tiden, 
men må kunne lukkes ved innleggelse av høyrisikopasienter. Dette 
både av hensyn til smittespredning, men også for å skjerme 
pasienten(e) fra medietrykket som følger med slike tilfeller.  

 Det er per nå vurdert at fysisk avskjerming av inf.med.sengepost ikke 
er nødvendig.  

ARK  

3. HSI og inntransport av pasienter. 
 Det er nødvendig å etablere grunnforhold for transportakse direkte 

inn på HSI for bårer som med pasient og utstyr veier 200+kg. Dette vil 
bearbeides videre i detaljprosjektet i 2023. 

 Redundant transportakse inn på HSI er via hovedinngang som per 
16.03.22 er plassert på byggets vestre fasade.  

 Underlaget hvor transport foregår må være slett, gitt vekten på 
transporten, 

Medvirkning  

4. Sanering av utstyr.  
 Det er nødvendig å etablere en prosedyre som ivaretar sanering av 

utstyr etter transport av høyrisikopasient. Dette må foregå i samråd 
med Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte. 

 Det må vurderes om areal som er skissert inn kan benyttes til dette 
formålet. 

Brantsæter  

5.    
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Kent Roger Bjørklund

Fra: Anders Halden
Sendt: søndag 20. mars 2022 14:40
Til: Morten Holestøl; Kent Roger Bjørklund; Arne Broch Brantsæter
Emne: Re: Ambulansetransport til/fra infeksjonsmedisinsk sengepost og 

høysikkerhetsisolater ved Nye Aker Sykehus.

Hei 
 
Støtter Morten her, men to meter veibredde er svært lite. Jeg vil si minimum 2,5 og helst 3. 
 
Mvh Anders 
 
Ikke sensitivt innhold 

 
From: Morten Holestøl <morten.holestol@gmail.com> 
Date: 20 March 2022 at 12:31:55 CET 
To: Kent Roger Bjørklund <kebjoe@ous-hf.no>, Anders Halden <UXANLD@ous-hf.no>, Arne Broch 
Brantsæter <UXARBR@ous-hf.no> 
Subject: Re: Ambulansetransport til/fra infeksjonsmedisinsk sengepost og høysikkerhetsisolater ved Nye 
Aker Sykehus. 
 
Hei  
 
Har sett over kjøreruter til HSI. Jeg mener alternativ 1 er best for ambulansetjenesten. Det må være plass for 
en ambulanse på 7 meter og komme rundt svingen i begge ender. Den må kunne snu på plassen utenfor HSI 
inngangen, eller ha en alternativ utkjøringsvei. Eventuelt alternativ 2. Krav til gangvei må da være et slett 
underlag, ingen forhøyninger eller terskler på transportveien. Bredden må være minimum 2 meter. Ta høyde 
for eventuelle brøytekanter som vil ta en del av veibredden på vinteren. I den daglige driften, slik jeg ser 
det, er man ikke avhengig av utvendig tilgang til rommene på infeksjonsposten. Beredskapsmessig kan det 
være lurt med tanke på en eventuell framtidig pandemi og man ser behovet for og utvide HSI til 
infeksjonsposten.  
 
Anders og Arne må gjerne komme med innspill.  
 
mvh 
 
Morten Holestøl  
 
On Wed, Mar 16, 2022 at 3:18 PM Kent Roger Bjørklund <kebjoe@ous-hf.no> wrote: 

Vedlagt ligger en oppsummering fra gårsdagens møte vedr. transport til/fra HSI og inf.med. samt 
skisserforslag fra ARK. Tilbakemeldinger ønskes innen 23.03.22 kl.1200. Kaller inn til oppfølgingsmøte 
når endelig oppsummering foreligger.  

  

Arne: Kunne du fylt inn navnet på avdelingen som prosedyreutvikling knyttet til sanering skulle foregå 
sammen med? 
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Ingeborg: videresender du til Kristina Rogers? 

  

Med vennlig hilsen 

Kent Roger Bjørklund 

Fagkoordinator - Nye Aker 

Nye Oslo universitetssykehus 

Direktørens stab 

+47 91829808 

 

  

 

Ikke sensitiv 
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