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Møte:

Medvirkning hovedaktivitet D – Gruppe 13 Renhold
FELLES

Prosjekt:

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr:

116121

Dok.dato:

08.03.2022

Møtedato:

7.3.2022 / start kl 8:30 – slutt kl 11:30

Sted:

Teams

Referent:

Anne-Lise Katle

Neste møte:

Ikke avtalt

Deltakere/mottakere:
Navn
Ewa M. Rozwadowska
Rigmor Lukkassen
Kristine Torgersen
Malin Botolfsen
Monica Stenholen
Lai Fong Ho
Ida Homme
Aase Marie Askenberg
Mylene Rimando
Trine Kjellsen
Eivind Marigård
Nina Qvale-Hjertenes, NSF
Habtom Asghedom, Fagforbundet
Joana Carina Goncalves
Espen Eilertsen
Anne-Lise Katle
Catherine Barth
Henni Steineger
Kristina Rogers
Niels Rein

Funksjon
Gruppeleder Nye Aker
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Gruppeleder Nye Rikshospitalet
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Fagperson
Tillitsvalgt, NSF
Tillitsvalgt, Fagforbundet
Fagkoordinator Nye OUS
Fasilitator
Referent
Arkitekt
Arkitekt
Arkitekt
Rådgiver utstyr

Organisasjon
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
OUS
HSØ PO
HSØ PO
Prosjekteringsgruppen
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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Nr. (møtenr.
punktnr)
02-00

Evt. romfnr.

Helse Sør-Øst RHF

Telefon: 02411

Postboks 404

Telefaks: 62 58 55 01

2303 Hamar

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

Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

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 høsten
2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 13 Renhold Nye Aker og Nye
Rikshospitalet.
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.
2.
3.
4.
5.
02-01

Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte C4/D1
Status – hva har skjedd i prosjektet siden sist?
Gjennomgang av funksjonsområde
Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring
Eventuelt

Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte C4/D1 v/gruppeleder
Møtereferat godkjent med følgende kommentar:
Det er ikke ønske om sentral moppevask, men ønske om sentral vask av
pasienttøy.

02-02

Status – hva har skjedd i prosjektet siden sist? v/ HSØ PO
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Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

ARK

Neste møte

Åpent

Fasilitator orienterte om status for prosjektet og utsendte presentasjon fra HSØ
PO. Det var ingen spørsmål eller kommentarer.
02-03

Gjennomgang av funksjonsområde v/ARK
Aker
Arkitekt gjennomgikk status for funksjonsområdet. Følgende ble diskutert i
møte:
13.08.011

Sengevask rom - verksted
Gruppen diskuterte om det er hensiktsmessig plassering å ha verkstedet på ren
side. Noen innspill:
•
•
•
•

Senger som har vært på verksted må vaskes på nytt.
Verkstedet er et rom man oppholder seg veldig mye, og det er derfor
sannsynligvis behov for dagslys.
Arkitekt ser på mulighet for å eventuelt speilvende ren og uren side.
Det må tilgjengelig plass ved maskinen for å muliggjøre manuell vask.

AP (ARK): Se på plassering av sengeverksted på nytt.
13.08.009

Sengevask rom - Kuvøsevask
Kuvøsevask planlegges gjennomført manuelt. Pt er det ikke identifisert
vaskemaskiner til formålet.
Pt planlegges kuvøser transportert manuelt i sengeheiser.
Kuvøsevaskerom trenger dagslys da personell vil ha det som varig arbeidsplass.
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13.08.010
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Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

AP (ARK): Se på plassering av kuvøse vaskerom på nytt for å ivareta krav til
dagslys.

ARK

Neste møte

Åpent

ARK

Neste møte

Åpent

ARK

Neste møte

Åpent

Sengeoppredningsrom er en varig arbeidsplass dersom det står personer og rer
opp fast. Dersom sengeautomat rer sengene, vil dette ikke være en varig
arbeidsplass.
ARK: PG skal se på muligheter for automasjon for sengereiing.

13.07.033

13.07.037 040

Renholdssentral - Lagerrom utstyr
OUS ønsker lagerrom/kjølerom for mopper nærmere vaskerom.
Renholdssentral - Kontor og pauserom
Kontor og pauserom for renhold og sengesentral er programmert som
fellesfunksjon.
Kontor og pauserom får standard utforming, og det er mulig å komme tilbake til,
men ha i mente at det er fleksibilitet i bygget til å fordele disse annerledes
senere ved behov.
AP (ARK): ARK skal tydeliggjøre hvem de ulike pause og kontorrom er
programmert for.
PHA
Viser prinsipp for plassering av renholdsrom i PHA sør. Tilsvarende skal legges
inn i PHA Midt og Nord.
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Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

ARK

Neste møte

Åpent

Fagkoordinator
Nye OUS

22.3.2022

Åpent

Det planlegges både for somatikk og PHA en sentralisert moppevask.
Kulvertforbindelse til alle PHA byggene som muliggjør transport er i
prosjektutvikling.
AP (ARK): Det tas en grundigere gjennomgang av flyt i PHA i neste
medvirkningsmøte.
Nye Rikshospitalet
Arkitekt gjennomgikk status for funksjonsområdet. Følgende ble diskutert i
møte:
Renholdssentral - Vaskerom for pasienttøy
Det er ikke stilt krav om dagslys da dette ikke er en tenkt som en varig
arbeidsplass. OUS anbefaler at dette blir definert som varig arbeidsplass og som
derfor krever dagslys.
AP(Nye OUS): OUS skal vurdere krav til dagslys i vaskerom og eventuelt utforme
en programavklaring. Herunder må det vurderes om vask av mopper og
pasienttøy i fremtiden skal inngå i vaskeriavtale for ekstern vask/rens.
Sengevask rom - Kontor og pauserom
Gruppen mener det er for lang avstand fra funksjonsareal til kontor og
pauserom. Rommene ligger slik nå p.g.a. krav til dagslys.
Gruppen spør om det er mulighet å lage arbeidsstasjoner distribuert som har
tilgang til skjermer. Ref. løsning på Kalnes.
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Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

AP(OUS): Vurdere om det er mulig å ha distriuberte arbeidsstasjoner til renhold. Fagkoordinator
Nye OUS
AP(ARK): ARK må se om plassering av rom nærmere renholdssentral og
funksjonsområdene kan finnes.

Frist:

Status:

23.3.2022

Åpent

Neste møte

Åpent

29.3.2022

Åpent

29.3.2022

Åpent

29.3.2022

Åpent

29.3.2022

Åpent

ARK

13.08.003
Sengevask rom - oppstillingsplass senger
Gruppen diskuterte oppstillingsplass for senger. Noen innspill i diskusjonen:
•
•

Oppstillingsplass og arbeidsrom for sengeredning bytter plass for å få
riktig flyt.
Det trengs ikke nødvendigvis vegger. Det kan være åpent område.

AP(HSØ PO): Kvalitetssikre programmering for sengevask arealet.

Fasilitator

Sengevask rom - Verksted
Det er ikke programmert verksted for senger. HSØ PO kommer tilbake til dette.
AP(HSØ PO): Undersøke om funksjonsareal for sengeverksted mangler.

Fasilitator

AP(Nye OUS): undersøke om eksisterende verksted i eksisterende bygg kan
benyttes også for nytt bygg.

Fagkoordinator

Gruppen diskuterte krav til verksted. Noen innspill som følger:
•
•
•
•

Hvis verksted skal inn, skal det ha dagslys.
Kan verksted ligge andre steder enn der sengevasken foregår?
verksted bør være i nærheten av sengevask
det bør ha dagslys.
Fagkoordinator
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Beskrivelse – aksjon:

Ansvar:

Frist:

Status:

Fasilitator

29.3.2022

Åpent

Gruppeleder OUS

29.3.2022

Åpent

ARK

Neste møte

Åpent

AP(ARK): Se på mulighet for å bruke eksisterende vaskerom for kuvøsevask.

ARK

Neste møte

Åpent

AP(ARK): Se på alternative plasseringer for kuvøsevask.

Gruppeleder OUS

29.3.2022

Åpent

PO adresserte behovet for å arrangere et oppfølingsmøte og en befaring for
verksted og vaskerom. Det foreslås separate møter for Rikshospitalet og Aker
fordi det er litt ulike problemstillinger.
AP(HSØ PO): Arrangere oppfølgingsmøte og eventuelt en befaring.
Sengevask rom - vaskerrom kuvøse
Gruppen diskuterte vaskerom for kuvøse. Noen innspill i diskusjonen:
•
•

Trenger dagslys.
Det er kuvøsevask også i gammelt bygg. Vurdere om det er behov for
kuvøsevask to steder.

AP(OUS): Gi tilbakemelding på nærhetskrav og krav til dagslys for vaskerom for
kuvøse.

AP(OUS): Gi tilbakemelding på om verksted i eksisterende sykehus kan benyttes.

Sengevaske rom - sengevaskemaskin
13.08.007

Gruppen diskuterte plassering og krav til sengevaskerom. Noen innspill som
følger:
•

Må ha mulighet for passasje slik at senger kan vaskes manuelt når
vaskemaskin er ute av drift.
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Beskrivelse – aksjon:
•
•

Gruppen uttrykker at plassering av sengevask sentral er meget bra for
flyt.
Vanskelig å finne dagslys til denne plasseringen, men gruppen ønsker
om dagslys her fordi det kan være medarbeidere som vil oppholde seg
her lenge om gangen.

AP(ARK): Vurdere alternativ plassering av sengevaskerom.
13.07.050

02-04

Ansvar:

Frist:

Status:

ARK

Neste møte

ARK

Neste møte

AP(ARK) Vurdere mulighet for overlys for sengevask rom.

Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring v/HSØ PO
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 25.3.2022 kl 12.

02-05

Eventuelt
Ingen saker
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Tilbakemeldingsskjema
Møte

Medvirkning hovedaktivitet D – Gruppe 13 Renhold

Prosjekt

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr

116121

Dok.dato

22.03.22

Medvirkn.møtedato

07.03.22

Frist for tilbakemeld

25.03.22

Medvirkn.gr.leder

Ewa Rozwadowska – Monica Stenholen

Tilbakemelding på referatet

Det er en noe uklar spesifisering under 02-01. Sentral moppevask ønskes, men temaet var vel at smittevern ønsker sentral vask av privat pasienttøy.
RH Renholdssentral, vaskerom pasienttøy – Dette punktet gjaldt moppevask, ikke pasienttøy.
Det burde fremkomme av referatet at gruppen har spilt inn at arealet til renhold på RH både er for lite jf opprinnelig plan, og uhensiktsmessig plassert. Det gjelder
både renholdssentral og antall renholdsrom i tillegg til kontor og pauserom. Det kom frem at pauserom og avsatte kontor også skal deles med sengesentral, noe som i
hvert fall bekrefter at det er satt av for lite areal.

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






RH – Handler om moppevaskeri. Vi vil heller vurdere annen organisering av arbeidet på moppevaskeri (ikke varig arbeidsplass) fremfor eksternt vaskeri.
Kuvøsevask – gruppen har hatt eget møte om dette den 22.03.22, tilbakemelding kommer fra Fagkoordinator.

Tilbakemelding fra Nye OUS

02-01: Pasienttøy (sykehustøy) vaskes i eksternt vaskeri. Det er her snakk om vask av tekstiler som ikke planlegges til eksternt vaskeri slik som tidligere beskrevet i
tilbakemeldingsskjema fra møte D1 (spesialtekstil, utstyr, etc.).
Nye Aker:
Se generell kommentar. Ellers ingen tilbakemeldinger utover det som fremkommer i referatet.

Nye Rikshospitalet:
Renholdssentral – vaskerom for pasienttøy
Dette er feil. Presiserer at det ikke er snakk om vaskerom for pasienttøy (sykehustøy). Det var under dette punktet snakk om vaskerom for mopper og kluter. Nye OUS
har undersøkt muligheten for ekstern vask av mopper og kluter hos gruppeleder for logistikk og hos renhold.
 Tilbakemeldingen fra logistikk er at det ikke bør være et problem å vaske mopper og kluter eksternt. Det må bestilles vask/avdelingspakker akkurat som for
annet tøy som vaskes eksternt. Man må, dersom eksternt vaskeri vurderes, se på volumet og legge det inn i simuleringsmodeller.
 Det skal også undersøkes med smittevern om de har noen tanker rundt dette i et møte 25. mars. Tilbakemelding herfra ettersendes, men man må vurdere
hygienekrav, våte leveranser, vekt på traller, mengde i omløp for å sikre levering, etc.
 Tilbakemeldingen fra renhold er at det ikke er ønsket med ekstern vask av mopper og kluter. Det er begrunnet med en bekymring for blant annet kvalitet på
leveranse, mindre fleksibilitet og uregelmessig behov for mopper og kluter som er vanskelig å beregne i arbeidshverdagen.
Nye OUS har også undersøkt krav om dagslys i dette rommet i samråd med renhold. Tilbakemeldingen er at dette i dag løses ulikt – noen steder er det en person som
har ansvar for vaskeriet og dermed tilbringer store deler av arbeidsdagen i rommet, andre steder er det løst ved at flere har ansvaret og dermed ikke tilbringer store
deler av arbeidshverdagen i rommet. Konklusjonen fra renhold er at de har mulighet til å organisere arbeidet på en slik måte at det ikke blir en varig arbeidsplass.
Sengevask rom – Kontor og pauserom
Nye OUS anbefaler at man i utformingen av renholdssentralen (unike rom) ser på muligheten for å utforme en mindre del av arealet som et sted hvor renholderne kan
ha tavlemøter og samles til korte orienteringer (f.eks. arbeidsstasjon, digital skjerm på vegg, etc.).
Sengevask rom – verksted
Man undersøker muligheten for å benytte sengeverksted i eksisterende bygg til hele Rikshospitalet. Tilbakemeldingen fra eksisterende sengeverksted er at de ønsker
ett verksted, og ikke to stk. på ulike lokasjoner. Dersom dagens sengeverksted også skal benyttes til de nye byggene bør det utvides da kapasitet utvides betraktelig.
Verksted er varig arbeidsplass.
Sengevask rom – vaskerom kuvøse
Det ble gjennomført et møte 22. mars med deltakere fra MVG 7.2 Nyfødtintensiv, MVG 13 Renhold, seksjonsledere for sengevask og kuvøsevask. 23. mars ble det
gjennomført en befaring på Rikshospitalet med deltakelse fra sengevask, renhold, Nye OUS og HSØ PO.
 Kuvøsevask er varig arbeidsplass og har dermed krav til dagslys.
 Kuvøsevask ved RH bør legges i nærheten av nyfødtintensiv for å ivareta krav til dagslys og for å ikke belaste logistikk unødig.
 Forslagsvis er en plassering i J-byggets 5. etg. Det anses som svært fordelaktig å plassere kuvøsevasken i nærheten av MTA, da kuvøsene sjekkes/repareres der
ved feilmeldinger/ødelagte kuvøser
En plassering i J-byggets 5. etg. forutsetter at man har en løsning for lagring av kuvøser i tillegg til kuvøsevaskerom på 15 kvm. Dersom man ikke får til eget lager for
kuvøser bør man videre vurdere løsning for dette. Kuvøser kan ikke lagres i korridor av brannverns-, rømnings- og hygienemessige årsaker..

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.

