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Sammendrag 

Prosjektet Nye OUS konkluderte i sin primære konseptrapport i 2018 at kvinne- og barnemedisin skal flytte 

fra Ullevål til Aker og Rikshospitalet i etappe 2 av utbyggingen. Brukermedvirkningen ved planleggingen av 

de nye byggene ble derfor ikke gjennomført med tanke på den vedtatte samling av sykehusbehandling av 

barn og ungdom på Rikshospitalet og delingen av kvinnemedisin og fødselshjelp (med nyfødtavdelinger) til 

Aker og Rikshospitalet.   

Risikoanalyser høsten 2018 viste at fortsatt drift av akutte funksjoner for kvinner og barn på Ullevål etter at 

øvrig akuttmedisinsk virksomhet var flyttet ut ville være forbundet med uakseptabelt høy risiko. Det ble 

derfor utarbeidet en revidert konseptrapport som inkluderte kvinner, fødeavdeling og barn. Man 

utarbeidet så et revidert skisseprosjekt med begrenset deltagelse fra fagmiljøene. For at også denne 

virksomheten i Nye OUS skulle få bred brukemedvirkning ble det etablert en prosjektgruppe i februar 2020 

med medvirkning fra fagmiljøene fra alle klinikker som behandler barn og ungdom. Det var også deltagelse 

fra tillitsvalgte, vernetjeneste og pasientorganisasjoner. Denne rapporten er resultatet av dette prosjektet. 

Arbeidet har vist en samstemt holdning fra hele miljøet til støtte for etablering av et samlet område for 

sykehusbehandling av barn og ungdom i Nye OUS som streber etter de samme kvaliteter som «Barne og 

Ungdomssykehus» vi sammenligner oss med i resten av den vestlige verden. 

Resultatet av arbeidet kan oppsummeres med våre prioriterte mål for virksomheten: 

1. Vi ønsker et tydelig «identitetsbærende» og sammenhengende sykehustilbud for barn og unge

med eget inngangsområde, felles akuttmottak for kirurgiske og medisinske barn og

gjennomgående utforming som tilfredsstiller forskrifter for barn og ungdom på sykehus. Egne

transportårer for pasientene skal utgjøre skjellettet som sikrer sammenhengen mellom de

forskjellige avsnitt.

2. Samling av like funksjoner, både sengeområder og ambulante, fra US og RH i Nye RH. God

plassering av barnepoliklinikk fra Ullevål og RH nær inngangen. Tilsvarende god plassering av

spesialpoliklinikker, dagposter og dagkirurgi lengre inn i bygget.

3. Barneintensiv må ligge inntil intensivbehandling av hjerteopererte barn, i nær kontakt med

operasjonstuer for ustabile pasienter og med direkte kommunikasjon (nærliggende i samme

etasje eller nærliggende og kun en heistransport) til nyfødtintensiv, traumemottak og
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barnemottak. God kommunikasjon til kirurgiske og medisinske samarbeidende sengeposter og 

intermediærområder. 

4. Andre sentrale fellesfunksjoner som barneradiologi med MR, oppvåkingsområder og kliniske

servicefunksjoner må ha nær forbindelse til akuttfunksjonene og god kommunikasjon til

sengeområdene for barn og ungdom.
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1. Innledning

Nye OUS trenger før oppstart av forprosjektet å ha klare føringer fra de kliniske miljøene hvordan man 

tenker seg mange samordnede funksjoner. Man har derfor gitt mandat til en rekke prosjekter som skal 

være ferdige med sine rapporter før OUS starter sin medvirkning i forprosjektet trolig 1. november. Det er 

behov for å ivareta barn og ungdom med sine spesielle behov og rettigheter i nye og eksisterende bygg.  

Brukerne har engasjert seg i et møte med Nye OUS og bedt om at man planlegger samling av funksjonene 

og infrastrukturen for barn og ungdom i Nye OUS i størst mulig grad. 

Det er derfor oppnevnt en klinikkovergripende prosjektgruppe som skal planlegge disse funksjonene i det 

nye bygget. 

1.1 Bakgrunn 

Bakgrunn for arbeidet er godkjent konseptrapport, vedtak i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) styresak 050-2019 og 

påfølgende bevilgning av midler til oppstart forprosjekt for Aker og Rikshospitalet i Stortingsproposisjon 1-

2020.  

Det vises til styresak nr. 050-2019 i HSØ. Rammene for prosjektet vil være som beskrevet i saken. Det vises 

til vedtakets innledning:  

«Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF stadfestet i juni 2016 målbildet for videreutvikling av Oslo 

universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på 

Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det 

etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.  

Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er tatt videre i henhold til målbildet, både ved forberedelsene til 

bygging på Radiumhospitalet og ferdigstilling av oppdatert konseptrapport for Aker og Gaustad. Styret 

vektlegger betydningen av framdrift i disse prosjektene for å erstatte gammel og uhensiktsmessig 

bygningsmasse, samt øke kapasiteten. Styret understreker betydningen av samling av regionsfunksjonene. 

Dette vil gi én dør inn for de aktuelle pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og 

kostbart utstyr, samt økonomisk bærekraft. Det er viktig med løsninger i Oslo som sikrer best mulig bruk av 

helsepersonell som det også er behov for i andre deler av regionen og landet forøvrig.»  

I vedtakspunkt 1 fremholdes følgende: 
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«Konseptrapport for Aker og Gaustad godkjent i sak 006-2019 er oppdatert med skisseprosjekt for 

barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi. Rapporten godkjennes og skal legges til grunn for det videre 

arbeidet.» 

1.2 Mandat 

Mandatet beskriver arbeidet for utredning av en samlokalisering av sykehusfunksjoner for barn og ungdom 

ved Nye OUS. Med unntak av en nyfødtintensivenhet for nyfødte etter uke 32 født ved Nye Aker, vil øvrig 

nyfødtmedisin og all barnemedisin, alle kirurgiske fagområder for barn og barneintensiv bli samlokalisert til 

Nye Rikshospitalet. Barne- og ungdomspsykiatri døgnvirksomhet i PHA skal lokaliseres til Nye Aker, men 

prosjektet omfatter ikke dette området.1  

I konseptfaserapporten ble arealer til sengeområder og poliklinikk for nyfødte, barn og ungdom lagt til 

egne områder, mens undersøkelses- og behandlingsområder i større grad ble lagt til fellesområder for 

voksne, barn og unge. Prosjektet skal forholde seg til rammene for areal og plassering beskrevet i 

konseptrapporten, men skal foreslå både plassering av barne- og ungdomsfunksjoner innenfor rammen, og 

plassering av barne- og ungdomsfunksjoner i fellesområdene.  

Det er planlagt gjennomført et eget prosjekt for «Samlokalisering ved Nye Rikshospitalet» der en 

samlokalisering av samtlige sykehusfunksjoner for både barn, ungdom og voksne vil bli sett i en helhet. 

Prosjektet «Barn og ungdom i Nye OUS» vil gi forslag til hvor arealene for barn og ungdom skal legges. 

1.2.1  Føringer 

I. Konseptet med tilhørende føringer som ble arbeidet frem i konseptfasen i samarbeid med fagmiljøet skal

legges til grunn for vurderingene. 

II. Prosjektet skal ikke beregne aktivitetsvolumer og tilhørende kapasiteter på nytt, men forholde seg til

underlaget for beslutningen i HSØ styre (sak 050-2019).2 

1
 Dette opplever brukerne at det ikke har vært særlig mye brukermedvirkning på, og undrer seg over hvorfor det er tenkt nok en 

deling av kroppen i hode og resten. Brukerne ønsker at det skal være et helhetlig perspektiv på pasienten. 

2
 Brukerrepresentantene er skeptiske til at tildelte kvadratmeter er ikke optimalt for barn og ungdom på fremtidenes sykehus. 

Det kan være at det er nødvendig med hensiktsmessige ombygninger i arealene nå, slik at fremtidens krav av behov for enerom, 
smittetiltak og tverrfaglig oppfølging skal være mulig.  
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III. De funksjoner som blir flyttet til Rikshospitalet, bør samlokaliseres med tilsvarende virksomhet på

Rikshospitalet (i de tilfeller slik virksomhet foreligger). 

IV. Lokalsykehusfunksjoner med ofte mye uavklart øyeblikkelig hjelp-aktivitet bør vurderes å holdes noe

skjermet fra den øvrige aktiviteten på sykehuset. Barnemottak og infeksjonspost bør lokaliseres ved siden 

av hverandre – og med tilgang fra bakkeplan. 

V. Det bør tilstrebes nærhet mellom sengeområder og relevante undersøkelses- og behandlingsområder.

VI. Både senge-, undersøkelses- og behandlingsområder bør planlegges slik at arealene kan tilpasses en

fremtidig økning/reduksjon i aktivitet. 

VII. Sengeområdene skal dimensjoneres slik at beleggsprosenten for de ulike sengeområder blir tilnærmet

lik i Nye Rikshospitalet. Aktiviteten ved dagens Rikshospital blir ikke fremskrevet i etappe 1 (først i etappe 

2). 

VIII. Funksjoner som vil kreve omfattende ombygninger i eksisterende arealer allerede få år etter

innflytting, bør flyttes til egnede arealer i eksisterende eller nye bygg. 

IX. Arealer med forsterket bæreevne og teknisk mellometasje bør prioriteres til funksjoner som krever

dette (Tekniske premisser for rokade). 

X. Kostbare ombygninger skal unngås.

1.2.2  Mål 

Målet er å komme frem til et omforent grunnlag for hvordan barn og ungdom skal samlokaliseres ved Nye 

OUS. Det er en overordnet målsetting at Nye Rikshospitalet skal bli ett samlet funksjonelt sykehus.  

Arbeidet skal gi føringer for hvordan sykehusarealet skal tilpasses en sykehusdrift for mange tiår fremover 

– og der arealet først kan tas i bruk i 2030. Både forventede endringer i fag og arbeidsmetoder, og effekter

som forventes oppnådd med ny teknologi i nye bygg, skal innarbeides i vurderingene. Man vil her bruke 

OUS Utviklingsplan 2035 som utgangspunkt. 

Gjentatte ganger i prosjektarbeidet har brukerne stilt spørsmål ved om vi bygger et nytt barn og ungdomssykehus, eller om vi 
bygger på et eksisterende bygg.  

Brukerne har opplevd at det er forutsetninger og føringer som ligger til grunn for dette arbeidet som begrenser muligheter, 
begrenser kreativitet og muligheter for nytenkning. Dette opplever de er uheldig både på vegne av pasienter og pårørende, men 
også ansatte.  
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1.2.3  Leveranse 

Resultatet av gruppens arbeid nedfelles i dette dokumentet som oppsummerer og dokumenterer de 

vurderinger som er gjort:  

1. Beskrive funksjoner som skal samlokaliseres ved Nye Rikshospitalet i etappe 1.

2. Basert på resultatet av de klinikkvise utredningene av effektmål- (ref. OUS ledermøtesak 373/2019),

beskrive forventede endringer i fag, arbeidsmetoder, og effekter av å benytte ny teknologi i nye bygg –

og hvilke krav og endringer dette vil medføre for eksisterende og nye sykehusbygg.

3. Begrunne forslag til samlokalisering av de enkelte funksjoner for barn og ungdom i Nye Rikshospitalet.

Dette skal danne grunnlag for videre arbeid i forprosjektet høsten 2020. 

2. Prosjektorganisering

2.1  Prosjektgruppe 

Nye OUS ba om at det skulle utpekes en prosjektgruppe med representasjon av alle klinikker i OUS som 

deltok i behandling av barn og ungdom. Klinikklederne valgte ut følgende gruppe: 

Navn Klinikk/st

ab 

Mail Stilling 

Karl Viktor Perminow BAR uxpekk@ous-hf.no 

Prosjektleder: 

Overlege, 

barnehjerteseksjonen RH 

Sigrid Rannem AKU slund@ous-hf.no Avdelingsleder PO/INT 

Anne Beate Solås AKU 
asolaas@ous-hf.no Overlege, teamleder 

barneteam 

Heidi Ugreninov BAR hugrenin@ous-hf.no Avdelingsleder, nyfødt 

mailto:uxpekk@ous-hf.no
mailto:slund@ous-hf.no
mailto:asolaas@ous-hf.no
mailto:hugrenin@ous-hf.no
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Morten Syversen BAR 
uxsymo@ous-hf.no Avdelingsleder, 

barnemed+Tx 

Håvard Skjerven BAR uxskjh@ous-hf.no Overlege, store barn, US 

Siv Fredly BAR uxsidl@ous-hf.no Overlege, nyfødt, US 

Astrid Rojahn BAR uxasro@ous-hf.no Overlege, infeksjon, US 

Kjersti Langmoen HHA lankje@ous-hf.no Avdelingsleder, BAM 

Kjartan Arctander HHA uxarck@ous-hf.no Avdelingsleder, PLA 

Pernille Lindholm HHA plindh@ous-hf.no Seksjonsleder, LKG 

Egil Seem HLK eseem@ous-hf.no Overlege, TKA, RH 

Kjetil Ertresvåg KIT uxkjrt@ous-hf.no Overlege, RH 

Anna-Birgitte Aga KIT aaga@ous-hf.no Overlege, RH 

Trude H Bjørndalen KVI trbjornd@ous-hf.no Seksj.leder Svsk+ Barsel, RH 

Camilla Friis KVI choff@ous-hf.no Overlege obstetrikk RH 

Marianne Svendsen KLM msvendse@ous-hf.no MBK RH 

Henriette Magelssen KRE henma@ous-hf.no Overlege, avd. for kreftbeh 

Ingegerd Aagenæs KRN iaagenes@ous-hf.no Leder barneradiologi, RH 

Bernt Due-Tønnessen NEV 
bdue@ous-hf.no Seksjonsverlege, Pediatrisk 

nevrokirurgisk seksjon, RH 

Vera Halvorsen ORT uxvbha@ous-hf.no Avd.leder 

Vidar Arnesen OSS 
uxvirn@ous-hf.no Avd.leder, hovedkjøkken og 

kantine 

Tor Einar Calisch 
TV 

Akadem. 

uxtoca@ous-hf.no 
Legeforeningen 

mailto:uxsymo@ous-hf.no
mailto:uxskjh@ous-hf.no
mailto:uxsidl@ous-hf.no
mailto:uxasro@ous-hf.no
mailto:lankje@ous-hf.no
mailto:uxarck@ous-hf.no
mailto:plindh@ous-hf.no
mailto:eseem@ous-hf.no
mailto:uxkjrt@ous-hf.no
mailto:aaga@ous-hf.no
mailto:trbjornd@ous-hf.no
mailto:choff@ous-hf.no
mailto:msvendse@ous-hf.no
mailto:henma@ous-hf.no
mailto:iaagenes@ous-hf.no
mailto:bdue@ous-hf.no
mailto:uxvbha@ous-hf.no
mailto:uxvirn@ous-hf.no
mailto:uxtoca@ous-hf.no
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Lena Sløtte 
TV 

Fagforb. 

uxsltl@ous-hf.no 
Fagforbundet, TV BAR 

Vibeke Hesselberg TV NSF uxhvib@ous-hf.no NSF, avd. tillitsvalgt BAR 

Eva Ose-Velle VO UXEVOS@ous-hf.no Klinikkverneombud, BAR 

Stig Flesland Bruker stig.flesland@gmail.com Leder brukerrådet BAR 

Sandra Scott 

Nicolaysen  
Bruker 

scott_chica@hotmail.co

m 
Leder av ungdomsrådet 

Line Rodahl Dokset/ 

Thomas Pryssing 

HSØ PO 

Line.Rodahl.Dokset@syk

ehusbygg.no 

Thomas.Pryssing@sykeh

usbygg.no 

Sykehusplanlegger 

Sykehuset oppnevnte styringsgruppe bestående av klinikkledere, representasjon fra TV, VO, brukere og 

Nye OUS som prosjektleder skulle rapportere til. Styringsgruppen bidrar til bred forankring av prosessen og 

gir føringer for sentrale prioriteringer og valg og overvåker prosjektets framdrift. Styringsgruppen består 

av: 

Terje Rootwelt, klinikkleder BAR (leder av styringsgruppen) 

Marit Lieng klinikkleder KVI 

Øyvind Skraastad klinikkleder AKU 

Morten Tandberg Eriksen klinikkleder KIT 

Kim Alexander Tønseth klinikkleder HHA 

Rolf Bjarne Riise klinikkleder ORT 

Eva Bjørstad klinikkleder NEV 

Bjørn Bendz klinikkleder HKL 

Paulina Due Tønnesen klinikkleder KLM 
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mailto:UXEVOS@ous-hf.no
mailto:stig.flesland@gmail.com
mailto:scott_chica@hotmail.com
mailto:scott_chica@hotmail.com
mailto:Line.Rodahl.Dokset@sykehusbygg.no
mailto:Line.Rodahl.Dokset@sykehusbygg.no
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Bjørn Aage Feet klinisk prosjektkoordinator, Nye OUS, RH 

Vibeke Cecilie Hesselberg NSF 

Sonja Johannesen Waagaard Fagforbundet 

Tor Einar Calisch DNLF 

Eva Ose-Velle Vernetjenesten 

Elizabeth Holtebekk, Norsk fysioterapiforbund  

Anne Birgit Stavenes, Ergoterapeutene 

Helene Thon, Brukerrepresentant, (FFO/FFHB) 

2.2 Prosjektplan 

Oppstartsmøte i prosjektgruppen i uke 9. Inndeling i arbeidsgrupper før gruppevise møter i uke 11, 13, 16 

og 18.  

Studiereiser til sammenlignbare sykehusprosjekter med barne- og ungdomssykehus i Helsinki, København, 

Munchen og Dublin utsatt /avlyst på grunn av Coronapandemi. Man baserer seg i denne fasen på materiale 

som er tilgjengelig på disse sykehusenes nettsider. Det var deretter planlagt møter hver 14. dag enten i 

arbeidsgrupper eller i plenum frem til uke 24. 

Prosjektrapporten var planlagt ferdigstilt av prosjektleder gjennom sommeren for godkjenning i siste 

prosjektgruppemøte i uke 34. 

Planene ble endret som følge av Covid-19 slik at gruppearbeidene i hvert fall i startfasen ble gjennomført 

som skriftlige innspill fra medlemmene koordinert av gruppelederne. Prosjektleder utformet og oppdaterte 

underveis prosjektrapporten på bakgrunn av disse innspillene. Rapporten ble diskutert i prosjektgruppe og 

forankret i klinikkene tidlig høsten 2020 slik at forprosjekteringen kan støtte seg på bredt forankrede 

vurderinger i fagmiljøene og hos brukerne. Planen har siden juni 2020 vært en ferdig rapport medio 

september som sendes bredt ut i OUS.  
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Oppdatert prosjektplan: 

2.3 Arbeidsgrupper 

Gruppe 1 

Sengeområder, intermediær, akuttmottak 

Kjersti Langmoen, Håvard Skjerven, Astrid Rojahn, Tor Einar Calisch, Vidar Arnesen, Pernille Lindholm, Stig 

Flesland, Henriette Magelssen, Eva Ose-Velle, (Karl Viktor Perminow, Line Rodahl Dokset/ Thomas Pryssing, 

sykehusbygg). 

Gruppe 2 

Dagbehandling, poliklinikk, dagkirurgi, hjemmesykehus 

Morten Syversen, Vera Halvorsen, Anna-Birgitte Aga, Lena Sløtte, Siv Fredly, Marianne Svendsen, Kjartan 

Arctander, Sandra Scott Nicolaysen, Åsmund Haugrav Wætten, Charlotte Sinding-Larsen , Trude E 

Hartmann Bjørndalen, (Line Rodahl Dokset/ Thomas Pryssing, sykehusbygg). 

Gruppe 3 

Operasjon, intensiv, PO, billeddiagnostikk 

Anne Beate Solås, Bernt Due-Tønnesen, Heidi Ugreininov, Kjetil Ertresvåg, Ingegerd Aagenæs, Sigrid 

Rannem, Egil Seem, Vibeke Hesselberg, Camilla Friis. 

Forskning, utdanning, undervisning, simulering, pasient og pårørendeopplæring, skole, ungdomsrom, 

lek, fysioterapi ++ 

Omtalen av disse funksjonene var opprinnelig planlagt som en egen gruppe som skulle representere 

identitetsbærende elementer av infrastrukturen som er nødvendig for sykehustilbudet for barn og 

ungdom. Dette bør integreres i hovedfunksjonene, og kompetansepersonene ble fordelt på de øvrige tre 

PROSJEKTPLAN BARN OG UNGDOM I NYE OUS
Uke 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Dato 26.feb 11.mar 25.mar 15.apr 29.apr 13.mai 27.mai 10.jun 23.jun 05.aug 16.sep

Prosjektgruppe X X X X X X X X X X

Arbeidsgrupper X X X X X X X

Arbeidsutvalg X X X X X X

Styringsgruppe X x X X X

Prosjektrapport

Rapporteringsmøte x x x x

Prosjektleder  utarbeider prosjektplan, oppdeler i arbeidsgrupper, leder prosjektgruppemøter og arbeidsutvalg, rapporterer til styringsgruppe  og utarbeider prosjektrapport

Arbeidsgruppene utgår fra prosjektgruppen og beskriver i dybden hver av de tre hovedfunksjonen : Sengeområder, ambulant virksomhet og sentrale fellesfunksjoner

Arbeidsgruppeleder organiserer hver sin gruppe og rapporterer fra hvert sitt område. De deltar i arbeidsutvalget

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt  og utpekt  av klinikklederne. Her diskuteres arbeidsgruppenes rapporter , prosjektrapporten underveis og avslutningsvis 
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gruppene. Det ble i tillegg oppnevnt en egen tverrfaglig gruppe utgått fra BAR ledet av Trond Diseth som 

har bidratt med en vedlagt rapport (vedlegg 1) oppsummert i kapittel 6.4. 

Kirurgiske barn i Nye OUS 

Prosjektgruppen var ikke bredt nok sammensatt til å diskutere den meget sammensatt kirurgiske 

virksomheten for barn som finner sted i OUS. Det var derfor nødvendig å etablere en egen arbeidsgruppe 

under ledelse av Kjersti Langmoen for å rapportere fra det samlede kirurgiske barnemiljøet i OUS. 

Deltagerne var: Kjersti Langmoen, Vera Halvorsen (Ortopedi US), Bern Due Tønnesen (Nevrokirurgi RH), 

Kjartan Arctander (Plastikkirurgi), Harriet Akre (ØNH), Kjetil Ertresvåg (Barnekir, RH), Gunnar Aksnes 

(Barnekir). Klinikklederne Rolf Riise (Ortopedi), Morten Tandberg-Eriksen (KIT) og Eva Bjørstad (NVR) ble 

fortløpende konsultert gjennom dette arbeidet. 

Arbeidsutvalg 

Karl Viktor Perminow, Anne Beate Solås, Kjersti Langmoen, Morten Syversen og Stig Flesland. 

Arbeidsutvalget ble etablert for å koordinere arbeidsgruppenes bidrag. Det var også første høringsinstans 

under utviklingen av prosjektrapporten. 

Arbeidsfordeling i utforming av rapportene 

Prosjektleder har redigert rapporten og har hovedansvaret for utformingen av kapitlene. Arbeidsutvalget 

har fordelt arbeidet med kapitlene slik at Kjersti Langmoen har lagt ned en betydelig innsats i å samle alle 

de kirurgiske miljøene i en serie møter og utarbeidet kapitlet om kirurgisk virksomhet for barn og ungdom i 

Nye OUS (vedlegg 7-12). Morten Syversen har utarbeidet kapitlet om den barnemedisinske virksomheten 

og Anne Beate Solås om de sentrale fellesfunksjonene. 

3. Planleggingsprinsipper

Ved planlegging av store prosjekter vil det være nyttig å bestemme seg for noen overordnede prinsipper. 

Dette øker konsistens og sammenheng av valg og prioriteringer. Ved utbyggingen av Universitetssykehuset 

i Linkøping fulgte man disse retningslinjene under planleggingen: 

 Pasientflow

o Understøtte pasientens vei gjennom avdelingen

o Minimere pasient og personalforflytninger
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o Pasientbehov foran organisasjonsbehov

 Pasientsikkerhet

o Hemme smittespredning

o Minimere transport av alvorlig syk

o Riktig personalkompetanse lett tilgjengelig

 Orienterbarhet

o Enkelt å finne. (Pasient, pårørende, personale, student)

o En inngang for akutte pasienter

o Separere områder som er åpne og lukkede for publikum.

 Generaliserbarhet

o Høy grad av standardisering i planlegging av lokaler

o Enkelt å endre funksjon av lokalet

 Helhet

o Best mulige forhold for alle pasienter

o Enhetlig sykehus

 Holdbarhet

o Fremsynt planlegging som ivaretar forventet medisinsk utvikling

o Byggteknikk for lang livslengde

o Miljøvennlig teknikk i bygg og virksomhet

Vi har i størst mulig grad forsøkt å følge disse prinsippene i vår planlegging. 

Det er bekymringsfullt hvis det ikke kan gjøres nødvendige ombygginger i RHs nåværende barnearealer slik 

at man kan planlegge best mulig for å utnytte mulige kvalitetshevende samhandlingseffekter mellom 

miljøene på RH og US. Hvis man ikke også kan tilrettelegge de nåværende arealer ved RH for fremtidig 

drift, blir hele sammenslåingsprosjektet forringet. Det må være riktig å gjøre hensiktsmessige ombygninger 

i arealene slik at også fremtidens krav til bl.a. ivaretagelse av familiebehov (mulighet for to foresatte til 

stede, hvileområder, vaskemuligheter m.m.), enerom, smittevern og tverrfaglig behandling kan oppfylles. 

4. Aktuelle lover, forskrifter og veiledere

Nye OUS må ved planleggingen av det nye sykehuset ta hensyn til en rekke ulike lover, forskrifter og 

veiledere som i større og mindre grad påvirker virksomheten. Noen er spesielt aktuelle for barn og 

ungdom: 
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 FNs barnekonvensjon og FN-konvensjon (2013) vedrørende mennesker med nedsatt

funksjonshemming (CRPD) ligger som grunnpremiss. Barnekonvensjonen slår fast at barn på

sykehus har egne rettigheter i kraft av å være barn.

 Grunnloven § 104 sier at barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i

spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres

alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et

grunnleggende hensyn.

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), kapittel 6, kommer også

nærmere inn på barn og ungdoms «særlige rettigheter». I denne er det i særdeleshet viktig å trekke

frem barns rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon, barns rett til aktivitet i helseinstitusjon

og barns rett til undervisning i helseinstitusjon.

 Opplæringsloven

 Likestillings- og diskrimineringsloven gir rammer vedrørende behandling og utforming av bygg og

tjenester slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig funksjonsevne

 Forskrift om barn og unge i helseinstitusjon er svært retningsgivende for behandlingstilbudet og

hva det skal inneholde. Som eksempler:

- Man skal unngå sykehusinnleggelse; dvs mest mulig poliklinisk og dagpasientbehandling.

- Avdelinger skal være tilpasset barn og unges behov.

- Arealer og fasiliteter skal være aldersadekvate.

- Rett til aktivisering og undervisning.

- Samværsrett med pårørende.

 Nasjonal faglig retningslinje, palliasjon til barn og unge vil være relevant ettersom sykehustilbudet

rettes mot svært sårbare pasientgrupper.

5. Hva kjennetegner pasientgruppen og hvilke behov har barn og ungdom?

Oslo universitetssykehus er i en særstilling blant norske sykehus. Det er et lokalsykehus, et regionsykehus 

og har viktige, landsdekkende tjenester. Dette krever tett samhandling med andre sykehus. I fremtiden er 

det også lagt til grunn at Oslo kommune vil overta en ikke ubetydelig del av pasientbehandlingen. I tillegg 

er det antatt at Avansert hjemmesykehus (AHS) kommer til å bli brukt i mye større grad enn i dag. I 

«Utviklingsplan Oslo universitetssykehus 2035» er det antatt at «mer av spesialisthelsetjenestene kommer 
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til å foregå utenfor sykehus, bl.a. ved mer bruk av hjemmesykehus og ambulante team». Telemedisin vil 

også trolig medføre en merkbar flytting av aktivitet fysisk ut av sykehuset. 

Dermed er det naturlig å anta at de pasientene som har størst behov for oppmøte og særlig 

døgninnleggelse vil være pasienter med alvorlige, sammensatte og kroniske behov.  

I utviklingsplanen 2035 er dette beskrevet på følgende måte: 

«Med stadig bedre og mer avansert behandling av alvorlig sykdom som nyfødte og barn tidligere døde av, 

utgjør langtidsoppfølging av kronisk syke barn og ungdom en stadig viktigere oppgave.» 

Dette blir understøttet i «Meld St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023», hvor barn og 

unge er en prioritert pasientgruppe.  

«Barn og unge med langvarige behov for helsehjelp og deres familier skal kunne leve så normale liv som 

mulig. (…) Behovet for bedre samhandling gjelder også i overgangen fra barneavdeling til voksenavdeling i 

sykehuset, som ofte oppleves som utfordrende for ungdommer og deres familier.» 

I følge vurderinger fra utviklingsplan 2035 gjelder ikke behovet for samhandling bare for behandling av den 

somatiske sykdommen:  

«Kronisk og/eller alvorlig somatisk sykdom hos barn og unge medfører en betydelig økt risiko for psykisk 

lidelse og psykososiale og familiære problemer. Dette innebærer at 30-50 % av disse også har en 

barnepsykiatrisk diagnose. Integrasjon av den somatiske virksomheten med barne- og ungdomspsykiatrien 

faglig og organisatorisk med tverrfaglige utrednings-/behandlingsteam og pasientforløp vil være viktig i 

fremtiden.» 

Fremtidens pasienter vil også være mer informerte, være mer aktive og i mye større grad ta valg sammen 

med helsetjenesten. Dette gjelder også for barn og ungdom.  

Med et tverrfaglig behov er det viktig at de ulike tjenestene samhandler i stor grad. Dette gjelder både 

innad i spesialisthelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten ut mot primærhelsetjenesten. Riktig hjelp på 

riktig sted må være retningsgivende for planleggingen, både fordi det er til det beste for pasienten og i 

tillegg fordi det er fornuftig ressursbruk for helsetjenesten.  

«Hva er viktig for deg» skal være retningsgivende for arbeid med pasienter, og barn og ungdom skal vies 

særlig oppmerksomhet på sykehus. Det innebærer også at pårørendesynspunkt må ivaretas på en god 

måte. For mange pasienter vil bistand fra pårørende være svært viktig for gjennomføring av behandling på 

god måte og videre mestring.  
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Pasientene må oppleve at de gis rett behandling til rett tid på rett sted, og det skal være kontinuitet i 

overgangene. Både habilitering og rehabilitering er naturlige deler av behandlingen, og må prioriteres. 

Barn og unge som er kronisk syke og som i stor grad er avhengige av spesialisthelsetjenesten i oppveksten, 

må trygges hele veien. Overganger blir stadig viktigere, og det gjelder ikke minst overgangen fra 

barn/ungdom til voksen. I sykehusplanen for OUS 2035 er dette beskrevet på denne måten:  

«Å være ungdom med kronisk sykdom gir spesielle utfordringer som må møtes på en god måte. Mange 

erfarer at overgangen fra barnealder med tett oppfølging fra foresatte og barneavdeling til voksenliv hvor 

man forventes å ta over ansvaret selv samtidig som sykehusoppfølgingen ofte blir mindre tett, er 

vanskelig.» 

Ungdomsrådet på sykehuset definerer ungdom som aldersgruppen fra 12-26 år. Det har vært en utvikling 

på dette feltet de siste årene, men med byggingen av nytt sykehus må det også sikres at de fysiske 

fasilitetene også på avdelinger for pasienter over 18 år ikke er med på å gjøre disse overgangene 

vanskeligere for ungdom og unge voksne. Det bør også her tenkes på ungdomsrom, personell med 

kompetanse på ungdomshelse og ungdomssamtaler og at ungdom ivaretas ikke bare som pasient, men 

også som pårørende. 

Godt planlagt overføring av ungdom til videre voksenmedisinsk oppfølgning er ledd i regjeringens strategi 

for ungdomshelse 2016-2021 og en del av OUS oppdragsdokument 2018. Det nye sykehuset må sikre slik 

virksomhet med egnede lokaler for tverrfaglige konsultasjoner på tvers av klinikker. 

Til slutt, og dette er kanskje et av de viktigste punktene, må det være førende at barn og ungdom i størst 

mulig grad får lov å være barn og ungdom – også når de er på sykehus. Dette krever at hele 

barnevirksomheten samles i egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn og ungdom. Det må 

tilrettelegges for at skolegangen kan følges og det må tilrettelegges for et tilfredsstillende fritidstilbud og 

mulighet for kontakt med venner og familie utenfor sykehuset.  

Oppsummering: 

 Pasientgruppen har særskilte, lovbestemte behov som gjør at det vil være vanskelig å planlegge for

dobbeltrom eller flermannsrom for denne gruppen på sengeposter. Dette må reflekteres i

planleggingen av hvor pasientgruppen skal plasseres i det nye sykehuset.

 Det er stort behov for kombinerte "vente- og møterom" for foreldre/pårørende. Dette inkluderer også

samtalerom hvor det er mulig å ha konfidensielle samtaler. Dette er rom som til en viss grad ikke

eksisterer i dag, men som det er et prekært behov for.
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 Det må planlegges for aktivitetstilbud i nærheten av sengepost. Dette inkluderer skole og mulighet til å

bevege seg både innendørs og utendørs.

 Det må planlegges fellesarealer for å ha sosiale/psykososiale tilbud for ungdommer og barn. Dette kan

for eksempel være ungdomsrom innad i avdelingen, klubb, treningsrom, basseng, filmrom, bibliotek,

kiosk og frisør.

 Tverrfaglig, palliativ behandling må inkluderes i forløp.

 Behandlingen må tilpasses til pasienten. For mange vil det for eksempel være en stor forbedring med

ettermiddagsavtaler på poliklinikk.

6. Samling av funksjoner for barn og ungdom i Nye OUS

6.1  Samling av barn og ungdom 

Det er en overordnet målsetting å samle funksjonene for pasienter under 18 år i et område for barn og 

ungdom med infrastruktur og standard som tilfredsstiller forskriftene for barn på sykehus. I dette ligger det 

at alle barn som møter på sykehuset skal ivaretas i et trygt miljø som er tilpasset barn. Diagnostikk, 

behandling og rekonvalesens er raskere og mindre traumatisk hvis barnet er trygt, avledet fra unødvendig 

frykt og med anledning til å bearbeide engstelse og traumer med konstruktiv lek og annen aktivitet. 

Foresatte må også få samme trygghet og plass. Areal og tilbud må derfor planlegges ut fra barn og 

ungdoms behov og rettigheter. Behandlerne bør komme til pasienten i disse trygge omgivelsene, slik at 

barna i minst mulig grad eksponeres for det til dels skremmende og store sykehuset utenfor. Dette gjelder 

både for medisinske og kirurgiske barn. 

6.2 Felles akuttmottak for kirurgiske og medisinske barn og ungdom 

Gjennom prosessen er det blitt økende bevissthet hos alle aktører at unge pasienter med akutte, kirurgiske 

problemstillinger har like stor rett og like stort behov for å bli tatt imot i et barnevennlig miljø som 

tilsvarende medisinske barn og ungdom. Det opprinnelige skisseprosjektet forutsatte en videreføring av 

eksisterende praksis på Ullevål, der knapt 2500 barn med akutte, kirurgiske problemstillinger ble vurdert 

og innlagt via felles akuttmottak for voksne. Det programmerte arealet for denne funksjonen ble derfor 

videreført i dette området av det nye sykehuset (H-området plan 0). Vårt prosjekt konkluderer entydig 

med at det må sikres areal til denne funksjonen i tilknytning til det planlagte akuttmottaket for barn og 

ungdom i I-området plan 2 for eksempel ved bruk av tilliggende område i C2 plan 2 eller D1+2  plan 2. Dette 
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vil tangere området for radiologi/ barneradiologi og kan sikre nødvendig nærhet mellom rtg og 

barnemottak.  

Man tenker seg fortsatt at barn meldt etter eksisterende retningslinjer for multitraume og medisinske 

tilstander med alvorlig svikt i vitale funksjoner (ventilasjonsbehov, sirkulasjonsstøtte) skal tas direkte til 

felles traumemottak (dvs H-området plan 0). 

Det må tilrettelegges for rask og enkel transportvei mellom akuttmottak barn og felles akuttmottak og 

tilstrekkelig vaktbemanning til at personell med funksjon på begge steder kan yte sine tjenester uten 

vesentlige samtidighetskonflikter. Det må også være god sammenheng og rask og enkel transport av 

pasienter fra akuttmottak barn til barneintensiv og til medisinske og kirurgiske sengeposter for barn. 

6.3 Felles identitetsbærende infrastruktur for Barne- og ungdomssykehuset 

Det integrerte Barne- og ungdomssykehuset må ha en tydelig infrastruktur som felles 

inngangsområde/vestibyle og tilpassede transportveier mellom I- og E-avsnittet i flere av etasjene. 

Sykehusskole, lekeobservasjon, barnefysioterapi, ungdomsrom/ungdomskafe og områder for friere lek kan 

både integreres i sengeområdene og etableres i fellesområder. Man vil også dele foreldreovernattingen i E-

avsnittet og tilgangen til uteområdene med «pusterommet» og utesykehuset i Gaustadskogen; 

«Friluftssykehuset OUS». En egen arbeidsgruppe i BAR ledet av Trond Diseth har nedlagt et stort arbeid 

med å beskrive begrepet felles infrastruktur tilpasset barn og ungdoms rettigheter og behov. 

Infrastrukturen som etableres for ungdom må også gjøres tilgjengelig for unge voksne mellom 18 og 25 år 

som er overført til voksenavdeling. 

Et sammendrag av rapporten er lagt inn i det følgende og den fullstendige rapporten er med som et viktig 

vedlegg (se vedlegg 1). 

6.4 Se meg hel - ikke bare som del (vedlegg 1) 

1. Bakgrunn

BAR arbeidsgruppe «Tverrgående funksjoner» har på oppdrag utarbeidet en rapport; se vedlegg 1, som gir 

grunnlag for en identitetsskapende infrastruktur for et fremtidens Barne- og ungdomssykehus ved Nye 

OUS. Utover å fremskaffe oversikt over tverrgående virksomhet på dagens på RH/U; ansatte og areal, og 
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alt som er nødvendig for å gjøre et fremtidig sykehus til et sted for barn og ungdom i vekst og utvikling, 

foreslår vedlagte rapport hvordan disse identitetsbærende og nødvendige tverrgående funksjoner for barn 

og ungdom skal integreres i det nye sykehuset. 

2. Utgangspunkt

Rapporten legger til grunn (for detaljer, se vedlegg): 

 eksisterende lovverk og forskrift; «Pasient- og brukerrettighetsloven», «Forskrift om barns opphold

i helseinstitusjon», «FNs barnekonvensjon», «FNs konvensjon (2013) vedr. mennesker med nedsatt

funksjonshemning (CRPD)», «Likestillings- og diskrimineringsloven; inkl. universell utforming» og

«Opplæringsloven»,

 som utløser spesifikke krav og behov.

 senere års endring i sykdomspanoramaet i norske barne- og ungdomsbefolkningen innebærer økt

andel barn og unge med kronisk somatisk sykdom (18-20 %), alvorlig somatisk sykdom (8-12 %),

stressrelaterte psykosomatiske tilstander (10-25 %), tidlig diagnostiserte tilstander og sjeldent

forekommende tilstander, og

 som innebærer medfølgende større kroniske fysiske, mentale, kognitive, psykososiale og

familiære utfordringer (30-60%), og dermed behov for en tverrfaglig, helhetlig, multifaktoriell 

biopsykososial sykdomstilnærming, og 

 som da medfører økte krav til spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid for å dekke disse

kommende behov. 

 dagens kunnskap om samspillet mellom arkitektur og fysisk/psykisk helse

 hvor det er gjort en systematisk gjennomgang av rundt 2000 vitenskapelige studier vedrørende

sykehusmiljø og arkitektur, og arkitekturens betydning for infeksjonsspredning, liggedøgn, 

medisinering, opplevd smerte og stress. Det fokuseres der spesielt på fem viktige premisser ift 

arkitekturens betydning for psykisk helse; dvs. enerom, belysning, positiv avledning, bruk av 

naturlige utearealer og felles oppholdsrom for innlagte familier.   

 For at alle mennesker uavhengig av funksjonsevne skal kunne delta og ha tilgang til likeverdige

tjenester, er det nødvendig med tilrettelegging. Universell utforming som er «Bra for alle – 

nødvendig for noen» skal ivareta dette, og er lovpålagt i offentlige bygg.  

 brukerperspektivet; inkl. ungdomsperspektivet og pårørende-/familieperspektivet
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 Barne- og ungdomssykehuset må være utformet slik at det passer til både barn og ungdom med

egne ungdomsrom som er ungdommelig utformet og innredet. 

 Ungdomsrådet reiser spørsmål om utvidet aldersgrense til 23 år hvor mer spesifikk

aldersadekvat tilnærming, ungdomshelse og transisjon er sentrale temaer. Egne sengerom til større 

barn og ungdommer, samt «ungdomskafè» med aktivitetsrom. En generell heving av aldersgrensen 

til 23 år lar seg neppe gjennomføre i dette prosjektet, mens man kan tilstrebe at også unge voksne 

får tilgang på tilpassede fasiliteter. 

 I tillegg kommer viktigheten av koordinerte opphold hvor ulike avdelinger kommer inn på

samme program for pasienter med komplekse tilstander. Man må sørge for ansvarliggjøring, 

logistikk og areal for gjennomføring av dette. 

 Spesifikt fokus på barn med spesielle behov og kognitive funksjonsnedsettelser som gjennom

mange sykehusopphold fra første dag også er i risiko for traumatisering. Mange av disse barna har 

ikke talespråk og får ikke informasjon på en måte som kan være forståelig for dem. Enkle grep kan 

gjøre sykehusoppfølging mer forutsigbar, oversiktlig og kontrollerbar. 

Dette utgangspunkt bygger opp under en fremtidsrettet, moderne og identitetsbærende barne- og 

ungdomsmedisin som er helhetlig, tverrfaglig og bio-psyko-sosial i både teori og faglig/praktisk utøvelse, 

og som derfor legger premissene for barn, ungdom og deres familier i det Nye OUS.  

3. Oversikt over tverrgående funksjoner, dagens areal og fremtidig nærhets-/avhengighetsbehov

Den vedlagte rapport beskriver sykehusets tverrgående funksjoner og avdelinger/seksjoner med barne- og 

ungdomspsykiatere, psykologer, kl. sosionomer, spes.pedagoger, musikkterapeuter, barnefysioterapeuter 

(vedlegg 2), kliniske ernæringsfysiologer, småbarnspedagoger, Barneprogrammet, Sykehusskolen, og 

Sjeldenfeltet.  

Det er i dag 192 personer ansatt i tverrgående funksjoner på RH og Ullevål og man disponerer et nettoareal 

på ca 4.358 m2 . (US: 2.288 m2 / RH 2.070 m2)  

For hver avdeling og seksjons mandat/funksjon/arbeidsområde, ansatte, dagens og fremtidige areal, og 

nærhets-/avhengighetsbehov; se vedlagte rapport. 
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4. Hvordan disse identitetsbærende og nødvendige tverrgående funksjoner for barn og ungdom skal

integreres i det nye sykehuset 

Generelt: 

 Lovverk og forskrifter utløser krav og behov for spesifikke både fagressurser, arealer og

infrastruktur/logistikk. 

 Endring av sykdomspanoramaet understreker nødvendigheten av en integrert tverrfaglig tilnærming i

et fremtidsrettet Barne- og ungdomssykehus; både organisatorisk og faglig; i form av bl.a. tverrfaglige 

utrednings-/behandlingsteam og pasientløp i en velfungerende/sømløs infrastruktur/logistikk, og som 

ivaretas med nok fagressurser og areal:  

o Pasientgruppene krever møteplasser for tverrfaglige konsultasjoner/klinikkdager som fordrer flere

subspesialister samtidig; da det er tidsbesparende både for pasient og fagpersoner hvor en drar nytte 

av hverandres spesialkompetanse og utvikler sterke fagteam.  

o Det må være tilpassede arealer som gjør det mulig å ha effektive tverrfaglige poliklinikker der

pasienten kan møte involverte fagfolk en-til-en innenfor et avgrenset område. Dette vil kreve flere og 

større, evt. mer fleksible undersøkelsesrom. 

o Tilrettelagt fysisk aktivitet og trening gir kortere rehabiliteringsperioder etter sykdom og skade, og

krever også egnede arealer. 

 Ny kunnskap om arkitektur og psykisk/fysisk helse må være førende for bygg/innredning spesielt av et

Barne- og ungdomssykehus. 

o Riktig arkitektur er helsefremmende, understøtter behandlingen og bidrar til bedre

pasientsikkerhet; spesifikt enerom, belysning, positiv avledning, naturlige utearealer og felles 

oppholdsrom.  

o For øvrig forutsettes at kravene til universell utforming følges.

 Ungdomspasienter/-medisin må ha et særskilt fokus med tilrettelegging gjennom egne ungdomsfløyer

på hver barne- og ungdomsavdeling; dvs. egne sengerom tilpasset ungdom gjenspeilet i valg av farger, 

møblering, dekor og annet utstyr, et felles lavterskelmøtested for ungdom på tvers av klinikker og 

diagnoser; en ungdomskafe med aktivitetsrom. Videre er ungdom i behov av utvidet tid ifm 

legekonsultasjoner; dette grunnet nødvendige temaer spesifikt for denne tidsperiode. 

 Foresatte og søsken som pårørende må få økt fokus på nytt OUS. Endring i sykdomspanorama gjør at

inneliggende pasienter vil være dårligere og ha lengre liggetid; endringene vil øke antallet krevende lokale-, 

regionale- og landsfunksjonspasienter. Pasientgrunnlaget for foreldreovernattingen vil bli betydelig større. 

Enerom til alle kan dempe dette behovet, men ved langvarige og komplekse innleggelser vil behovet for 
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hvile for foresatte og nærvær for søsken fortsatt kreve plass ved foreldreovernattingen. Barn og unge har 

rett til å ha sine nære pårørende hos seg, og søsken har krav på å bli ivaretatt i sykehuset. Dette fordrer 

gode fasiliteter både i forhold til overnatting, oppholdsrom, kjøkken, vaskerom, lekerom og tilrettelagte 

rom med plass for familier bestående av både voksne og barn, samt tilgang på hyggelige uteområder i 

umiddelbar nærhet. Vi ser behov for en bemannet lekebase (barnehage) i tillegg til tilbudet på 

sengepostene for å kunne ivareta søsken som pårørende og barn som venter på dagbehandling/poliklinikk. 

Tilbudet bør også være for de barna som kan komme ut av avdelingen og treffe andre barn på samme 

alder. 

 Etablering av virtuell omvisning i sykehuset vil kunne gi pasienter og foresatte trygghet og

forutsigbarhet ved å bli kjent på sykehuset før innleggelse. 

Spesifikt:    

 Hver av dagens tverrgående funksjoner på hhv U og RH skal samlokaliseres i Nytt OUS Rikshospitalet.

Grunnprinsippet må være å samle dagens U- og RH-enheter «under samme tak»; dvs. i umiddelbar 

geografisk nærhet for å bevare og videreutvikle fagområdet/-identiteten. Dagens antall ansatte med 

tilsvarende arealbehov må ivaretas og sannsynligvis økes.  

 Sengepostene/poliklinikkene som skal ta imot barn og unge må:

o Henge sammen i et fysisk kontinuum med lab, rtg og annen generell utredning i omtrent like lang

avstand fra alle sengeposter. 

o Ha enerom; dvs barn/unge og plass til to foresatte.

o Ha god tilgang på egne undersøkelses-/prosedyrerom slik at skremmende/smertefulle medisinske

prosedyrer ikke gjennomføres på barnets rom, samt god tilgang på samtalerom slik at foresatte har 

mulighet for å få informasjon uten at barnet er del av samtalen. 

 Sikre tverrfaglige møteplasser for de beskrevne tverrgående funksjoner:

o Sengeposter må ha møterom for tverrfaglige møter for de beskrevne tverrgående funksjoner.

o Poliklinikken(e) og dagpostene må ha fysiske fasiliteter for tverrfaglige klinikk-dager knyttet til

sammensatte tilstander. I nærhet av sengeposter må det finnes behandlingsrom for tverrgående 

funksjoner, lagt slik at de ikke vil være i fare for å bli slukt inn i øvrig postvirksomhet 

o Telematikk/videooverføring må være standardutstyr på tverrfaglige møterom og lett tilgjengelig for

lokalsykehus/primærhelsetjeneste mhp å delta ved undersøkelser og ved møter. 

o Blodprøvelabben/poliklinikken bør ha venterom med et stort og attraktivt lekeområdet samt

tilgjengelig uteområde (med kølappsystem også ute). 

 Prosedyrerom (blodprøvelab, MR, CT, anestesi etc.) bør utformes med tanke på å skape trygghet og

også kunne tilby avledning/ mestringsstrategier. 
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 Sikre at det arkitektonisk/interiørmessig på sengepostene vektlegges godt naturlig lys, vinduer ut mot

grøntareal/utelekeplasser, gode bilder; differensiert ift alder barn vs. ungdom, digitale bilder som kan 

endres etter den enkeltes interesse og alder. 

o Vinduer og åpne lekearealer i ganger/korridorer.

o Ift isolater er også utsikt og naturlig lys svært viktig. Isolat bør legges på bakkeplan med utgang til

hage/grøntområde.

o Pasienter som ikke er på bakkeplan bør ha tilgang til uteområder i form av balkonger eller felles

takterrasse.

o Opplevelsesområder/ interaktive aktiviteter for barn og unge i fellesområdene (noe å se på, klatre

på, trykke på, tråkke på).

 Sikre nok samtalerom/hvilerom/stillerom/sanserom/foreldrerom

 Sikre nok lekerom; både bemannet med småbarnspedagoger og ubemannede, som i dag i

ytterkant/inngangspartiet av postene mhp å sikre mest mulig utsikt/naturlig lys. 

o To lekerom i hver avdeling; et døgnåpent og et som er egnet til pedagogisk arbeid

o Et lekeareal/base utenfor avdelingene til felles bruk;

o Stor variasjon i utforming av rommene med tanke på alder og universell utforming

 Friluftssykehuset; utesykehuset på Gaustad, må bestå og være lett tilgjengelig. Viktig at tilgangen til

«pusterommet» sikres. 

 Godt tilrettelagt utemiljø; god tilgang uteområder via ytterdører som er åpne også vinterstid.

 Med fremtidens sykdomspanorama er det hensiktsmessig å gjenåpne terapibassenget ved RH.

5. Samlet sluttkommentar

 I Nye OUS skal det hele barnet og ungdommen stå i sentrum.

 For dette skal det bygges et nytt og samlet Barne- og ungdomssykehus (avsnitt E, D, I, H,).

 For å tilfredsstille ønsket om et enhetlig Barne- og ungdomssykehus er plassering og avstanden i øst-

vest-aksen i utgangspunktet problematisk. Barne- og ungdomspasientene, deres pårørende og ansatte må 

derfor hele tiden oppleve både fysisk og psykisk at en befinner seg på et spesifikt Barne- og 

ungdomssykehus bygget for dette formål som «et bygg i et større bygg»; selv om det da ikke er et eget 

frittstående bygg, men integrert i resten av bygningsmassen. Det bør legges til rette for opplevelsen av å 

være et eget Barne- og ungdomssykehus gjennom egne fargekoder, ev eget ytre utseende på bygget 

(farge/type murstein o.l.), egen logo o.l.   

 «En dør inn»; egen barneinngang/mottak/infeksjon og poliklinikk (unntatt akutt traumemottak).
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 Fokus på inngangspartiet; selve førsteinntrykket for barn og ungdom i møtet med OUS. Målet må være

å skape et godt sted å komme til som gir positive forventninger; fokus på god klinisk 

kommunikasjon/informasjon som gir trygghet, bevisst forhold til farger/utsmykking, mulighet for 

lek/aktivitet, noe som vekker interesse/nysgjerrighet, lett tilgang til informasjon om aktiviteter/fritidsklubb 

(det friske/mestrende) og raskt og god mulighet for å skjerme når nødvendig i mottaksrom (lyd, inntrykk, 

mulighet for ro).  

Det enkelte barn/ungdoms behov: 

Best mulig helse; både fysisk, mentalt og sosialt, er målet for hvert enkelt barn/ungdom gjennom å ivareta: 

1. Barnets og ungdommens behov for trygg og mest mulig forberedt utredning og behandling ved

tverrfaglige klinikker med det som da fordres av romareal for at hver pasient skal møte fagpersoner 

fortløpende; både individuelt og med pårørende, inkludert samlende og mest mulig sentralt plasserte 

arealer for de tverrgående funksjoner. 

2. Alders- og funksjonstilpassede muligheter for skole- og fritidsaktiviteter gjennom lekerom, ungdomsrom,

ungdomskafe etc. 

3. Arenaer for avledning/bearbeiding med eget personell; i uteaktivitet, på lekerom og behandlingsrom.

4. Enerom med utforming som muliggjør fleksibel ungdomsspesifikk vs. barnespesifikk utforming med

utnyttelse av f.eks. projeksjon av bilder og film knyttet til egenerfaring/identitet. Tilrettelegging for 

oppheng av dags-/ukesarbeidsplan. Gode muligheter for skjerming; lydisolasjon, tydelige markeringer av 

behov for ro/pauser. Fast standard for utstyr på rommene; tv, data, trådløst internett etc. 

Familiens behov: 

2. Videooverføringsmulighet på alle poster og poliklinikk direkte til lokale instanser og lokalsykehus mhp

formidling av funn, forståelse, behandlingsbehov hvor familien kan delta fysisk. 

3. Mest mulig geografisk nærhet mellom avdelinger, behandlingsrom og utredningsenheter.

4. Overnatting for 2 pårørende på enerom med barnet.

5. Foreldre-/familieovernattingsplasser.

6. Samtalerom og stillerom knyttet til avdelingene.
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Sykehuspersonalets behov: 

1. Lokaler som sikrer mulighet for tverrfaglig samhandling.

2. Lokaler som sikrer samlet areal for de enkelte enheter/avdelinger.

3. Personal-kantine og personalrom med mulighet ti tilberedning av mat (hvor ikke pasienter har tilgang)

utformet slik at den gir ro og lite støy i en ellers hektisk arbeidshverdag. 

4. Gode og hyggelige uteområder med benker, både for pasienter, pårørende og ansatte.

5. Tilstrekkelig kontorer og arbeidsplasser.

6. Vaktrom for leger i nærhet til sengeposter og akuttmottak.

7. Barnemedisinske funksjoner

7.1 Overordnede målsetninger 

Det er ønskelig med mest mulig samling av barnemedisinske aktiviteter på Nye OUS, både sengeposter, 

poliklinikker, dagposter og støttefunksjoner. En samling av sengepostområder for medisinsk behandling av 

barn, fortrinnsvis med flest poster i samme etasjeplan, vil gi fleksibilitet i sengepoststørrelse. Nærhet til 

Barnemottak er avgjørende for gode pasientsløyfer og sikker pasientbehandling. Dette gir også de beste 

forutsetninger for samhandling mellom de ulike fagspesialitetene innen pediatrien.  

Barn og ungdom skal i minst mulig grad tas ut av hjemmets trygge rammer, og utviklingen går i retning av 

mer poliklinisk behandling og dagbehandling i motsetning til innleggelser, og det forventes en betydelig 

økning i antall pasienter i årene fremover både på poliklinikk og på dagpostene. Barne- og 

ungdomssykehusets kjerne bør derfor være en samlet avdeling for poliklinikk og dagpost på et sentralt og 

lett tilgjengelig område tilpasset barn/ungdom. Vi mener det bør være en egen inngang inn i sykehuset 

hvor det tydelig går fram at dette er et område for barn og ungdom. Det må fortsatt prioriteres egen 

barnelab for blodprøvetaking i forbindelse med poliklinikklokaler. Dette er en suksessfaktor for effektiv 

drift, sikker prøvetaking og mulighet for samarbeid på tvers ved behov for sedativa (som for eksempel 

lystgass) ved prøvetaking for barn.   

Som landets mest spesialiserte barnesykehus vil en samling av aktiviteten være nødvendig for fremtidens 

barnepasienter med stadig mer komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Palliasjonstilbud må 

introduseres fra diagnosetidspunktet ved komplekse og livstruende lidelser, og palliasjon må bli en viktig 

komponent i driften på de fleste sengepostene. For lokalpasienter vil et tydelig tilstedeværende avansert 

hjemmesykehus (AHS), som både har fokus på drift i egen avdeling og utstrakt tilstedeværelse og 

samarbeid med sengepostene, forkorte liggetiden på sykehuset. Klinisk forskningspost bør ha mye av sin 
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virksomhet godt integrert i øvrig aktivitet ved BARs sengepost- og ambulante områder, som et flaggskip og 

forskningsmessig nav i BAR Nye OUS. 

7.2 Barnemedisinske funksjoner/områder 

● Barnemottak

● Nyfødtintensiv

● Sengeområder for pediatriske subspesialiteter

o barnekreft inkl. stamcelletransplantasjon

o infeksjonspost med luftsmitteisolater

o gastro/ernæring/lever inkl. levertransplantasjon

o lunge/allergi

o nyre inkl. nyretransplantasjon

o immunologi

o medfødte stoffskiftesykdommer

o endokrinologi

o nevrologi

o barnerevmatologi

o barnekardiologi

● Barnepoliklinikk, dagposter, angiolab, gastrolab, skiftestue

● Palliativt team for barn og unge (PALBU)

● Avansert hjemmesykehus (AHS)

● Sosialpediatri

● ABU (Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus)

● Seksjon for nevrohabilitering barn Rikshospitalet

● Seksjon for nevrohabilitering barn Ullevål kommer i (etappe 2)

● Sjeldenavdeling og kompetansetjenester (etappe 2)

● Intermediærsenger/post

● Klinisk forskningspost

● Universitetsfunksjoner inkludert Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI)

● Nyfødtscreening

● Barnefysioterapi og ergoterapi

● Barnelaboratorium med skånsom prøvetaking
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● Klinisk ernæringsfysiologi

● Skole

● Lekeobservasjon, musikkterapi

● Pediatriske støttefunksjoner som barneanestesi, barneradiologi, nevrofysiologi osv.

7.3  Ambulant virksomhet – Barne- og ungdomsmedisinske poliklinikker og dagposter (vedlegg 3) 

Poliklinikk og dagvirksomheten ved Rikshospitalet og Ullevål har en betydelig størrelse både når det gjelder 

aktivitet og arealbehov. En stor del av virksomheten er samlet i to store enheter, en på RH og en på Ullevål. 

Sosialpediatri (Ullevål) og barnehabilitering på Ullevål har sin virksomhet i egne lokale. Barnehabilitering på 

Rikshospitalet har virksomhet spredt på poliklinikken, fysioterapi/ergoterapi, foreldreovernattingen, D1 3. 

etasje og kjelleren (ganglaboratoriet). Dette ble ansett som en provisorisk løsning da virksomheten ble 

flyttet til Rikshospitalet fra Berg Gård. (Se vedlegg 4.) 

Til sammen dreier den ambulante virksomheten seg om ca. 30.000 konsultasjoner årlig når man inkluderer 

medisinske dagpasienter på RH og Ullevål og trekker fra ca 2000 pasienter på den generelle 

barnekirurgiske poliklinikken som drives på barnesenteret på Ullevål. Fremskrevne tall gir nærmere 40 000 

pasienter i 2030. I dag drives virksomheten i et et samlet brutto areal på ca. 4000-4500 m2. (Revidert 

konseptrapport fremskriver poliklinikk til 42830 i 2035). Det er stor gjennomstrømming av pasienter, 

pårørende og ansatte i arealene. Her arbeider det mange forskjellige profesjoner. God logistikk er 

avgjørende i en så stor og hektisk virksomhet.  

Barn skal i minst mulig grad tas ut av hjemmets trygge rammer, og utviklingen går i retning av mere 

poliklinisk behandling og dagbehandling i motsetning til innleggelser. Barne- og ungdomssykehusets kjerne 

bør derfor være en samlet avdeling for poliklinikk og dagpost på et sentralt og lett tilgjengelig område i 

bygget tilpasset barn. Det bør være en egen inngang for barn inn i sykehuset med tydelig merking/skilting. 

Poliklinikk og dagenhet må være store nok til at det kan drives trygt og effektivt. Poliklinikk og dagpost bør 

ligge vegg i vegg eller med direkte heisforbindelse. Dette er viktig for å sikre faglige sammenhenger, og 

minske arbeidsradiusen til de mindre fagavdelingene som ofte har pasienter både på sengepost, dagpost 

og poliklinikk.   

Det er viktig å ta lærdom fra andre nye sykehus, og i en evalueringsrapport av sykehuset Østfold trekkes 

det frem at det ikke er tilstrekkelig antall rom på poliklinikkene til å gjøre den jobben som skal gjøres. Den 

viktigste forutsetningen for god effektivitet i sykehus er at det blir lagt til rette for gode arbeidsforhold. 
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God arbeidsflyt og gode tilpasningsmuligheter i tilstrekkelige areal er viktige. Et nytt sykehus skal vare i om 

lag 40 år, og selv om det senere både kan utbygges og ombygges bør arealet som velges inneha 

tilstrekkelig fleksibilitet og kapasitet til å vare i minst to tiår uten at større byggetiltak må gjøres. 

Det er egne arealer til prøvetagning av polikliniske barn både på Ullevål og RH. 7-8 ansatte betjener hele 

Barneklinikken med over 12000 besøk i året. Det er  blitt økende fokus på bedre smertelindring og mindre 

traumatiserende tvang ved prøvetagning. Dette krever tverrfaglig samhandling med psykologer og 

medisinsk personell til bl.a. lystgassadministrasjon i skjermede og tilstrekkelig store lokaler sentralt i 

barneområdet.  

Det er et økende antall barn med smitte som håndteres på poliklinikk og dagenhet. Det bør derfor være 

mulighet for polikliniske konsultasjoner hos pasienter med smitte. For å sikre effektiv drift bør de fleste 

rom ha sluse, og et visst antall rom ha mulighet for direkte inngang utenfra. Dette kunne vært løst ved å 

legge poliklinikken i 1. et. Dette er også i tråd med tanken om at færrest mulig pasienter skal bevege seg på 

store områder i sykehuset. Ved å legge en stor poliklinisk enhet i høyereliggende etasjer vil det være      

40 000 pasienter, med like mange foresatte, som skal ta heis/trapp og bevege seg gjennom sykehusets 

arealer. 

7.4  Barnemedisinske sengepostområder og barneovervåkning/intermediær (vedlegg 5) 

Barne- og ungdomsklinikken har 72 operative døgnsenger som fordeler seg mellom sengepostene slik: 

Budsjettert Fysisk 

BTXS1 15 18 

BTXS2 15 16 

BKBS1 16 17 

BKBS2 6 8 

BULS1 10 16 

BULS3 10 12 

Totalt 72 87 
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I tillegg har Avansert hjemmesykehus 16 «senger», og det finnes 6 «observasjonssenger» ved barnemottak 

Ullevål. Akuttklinikken drifter i tillegg 4 intermediærsenger i forbindelse med barneintensiv, som vil inngå 

som en del av intermediærsengene i fremtidens BAR 

Det er et viktig poeng ved sengepostdrift for barn at det er flere fysiske enn budsjetterte senger. De ulike 

fagområdene som samarbeider om hver sengepost har store svingninger i beleggstall gjennom året, og vi 

ser av dagens drift at det periodevis overstiges 100 % beleggstall. Nærhet til hverandre for å utnytte ledig 

kapasitet kan bedre dette noe, men den typiske sesongvariasjonen (infeksjonssesong særlig) ved mange 

sengeposter vil kreve et høyere antall senger for å kunne drive pasientsikkert og effektivt innen aktuelt 

fagområdet, når flere av fagområdene har aktivitetstopp samtidig. 

Døgninnlagte barnemedisinske pasienter bør samles for å kunne gi et helhetlig behandlingstilbud i et 

tilrettelagt miljø til barn med komplekse og sammensatte sykdommer og utfordringer. Derfor bør mest 

mulig av de barnemedisinske sengeområdene samles geografisk i umiddelbar nærhet til Barnemottak og 

barneinfeksjon (i I-avsnittet). En splitting av sengeområder mellom de ulike avsnittene (f.eks. I- og E-

avsnittet) sees på som uhensiktsmessig og til hinder for god pasientbehandling og effektiv utnyttelse av 

ressurser og areal. Nærhet til barnemedisinsk ambulante virksomhet anses som viktigere en umiddelbar 

nærhet til samarbeidende avdelinger i andre klinikker.  

I vedlagte utredning om sengeområder i BAR er det foreslått flere alternative løsninger som er betegnet 

konservative eller fremtidsrettede.  Det er beskrevet en fremtidsrettet løsning der 

benmargstransplantasjon med økt antall overtrykksisolater fra 4 til 6 som skilles fra barnekreft og samles 

med øvrige organtransplanterte i et eget sengeområde. For å kunne velge slike fremtidsrettede muligheter 

i Nye OUS er man avhengig av sammenhengende sengeområder som kan deles fleksibelt mellom 

forskjellige subspesialiter/funksjoner. 

Fasiliteter for hyppig brukte funksjoner som krever samarbeid med andre klinikker som blodprøvetaking, 

enkel radiologi (planlagt rtg/ ultralyd), prosedyrer i kortvarige narkoser (f.eks. spinalpunksjon, 

benmargsaspirasjon, CVK innleggelse) med oppvåkningsrom, bør integreres i umiddelbar nærhet til 

Barnemottak, og det bør være enkel og praktisk atkomst til samarbeidende enheter som for eksempel 

barneintensiv, mer avansert radiologi (MR/ CT/ intervensjonsradiologisk lab) og barnenevrofysiologiske 

undersøkelser.  

Det utføres i dag et stort antall (> 800/ år) gastroskopier og koloskopier på barn i narkose med to fulle 

prosedyredager på Ullevål (520 prosedyrer) og en på RH (300 prosedyrer), og det er et økende behov. 

Disse tallene er fremkommet ved manuell opptelling av gjennomførte prosedyrer registrert i 
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endoskopiprotokollene på begge lokalisasjoner. Revidert konseptrapport oppgir framskrevet endoskopitall 

i 2035 til 452. Dette synes å være for lavt estimat. Prosedyrene utføres av barnegastroenterologer med 

hjelpepersonell fra gastrolab. Utstyr deles med gastrolab og vaskes der. Komplekse prosedyrer gjøres i 

samarbeid med voksengastroenterologer, og pasienter med spesielt komplekse grunnsykdommer 

undersøkes med full intensivberedskap på operasjonsavdelingen. Pasientene kommer både fra 

sengeposter og dagpost og må sikres nærhet til oppvåkningsavdeling og sentral beliggenhet i forhold til 

generell gastrolab, dagpost og sengeområde. Tilsvarende effektive behandlingssløyfer må også etableres 

for øvrige prosedyrefag som barnekardiologi med hjertekateteriseringer og for bronkoskopier. 

Det er arbeidet frem flere ulike forslag for fremtidig organisering og samling av sengeposter innen 

barnemedisin fra «arbeidsgruppen for sengepostområder i BAR» (se vedlegg 5). Arbeidsgruppen har sett 

på samling av fagområder mellom dagens Rikshospital og Ullevål, og gjennomført nytenkning rundt 

organisering av fagområder rettet mot behov som isolering, fagfellesskap, medisinsk utvikling med mer.  

Barneovervåking i Nye OUS 

I henhold til sentrale føringer vil man i Nye OUS ha innlagte barn som er «sykere» og mer komplekse enn i 

dag, og økt bruk av barneovervåking ses naturlig i denne sammenheng. 

Barneovervåkingstilbudet bør bli desentralisert dvs i hovedsak tilknyttet til barnesengepostene. Det kan 

være praktisk at to sengeposter deler en barneovervåkningsenhet.  Alle seksjoner skal kunne 

akuttbehandle og stabilisere barn, samt sørge for videre overvåking med tilstrekkelig bemanning og 

kompetanse.  

Pasientgruppen som har behov for forsterket overvåking er todelt. Barn som er i et etablert pasientforløp 

og som har vært gjennom kirurgi og/eller prosedyrer bør få et desentralisert tilbud innenfor fagområdet. 

Den andre gruppen det må etableres et forsterket overvåkingstilbud for, er akutt syke, uavklarte og 

ustabile barn som oftest kommer til barnemottaket. Dette kan for eksempel dreie seg om infeksjonssyke 

barn med truende sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, barn med alvorlig ketoacidose eller barn etter 

langvarige kramper som krever tett observasjon av kvalifisert personell som en forsterket 

overvåkingsfunksjon. Prosjektgruppen ser for seg at denne pasientgruppen lettest får tilgang på tilpasset 

overvåking hvis lokalene ligger mellom barnemottaket og infeksjonsposten i senger som er bemannet 

herfra og som har rask tilgang til anestesi og intensivressurser. Det må planlegges lokaler til dette her. 
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Pasientene det her dreier seg om er ofte smitteførende, og det må derfor være mulig å isolere i 

luftsmitteisolat.  

Noen i gruppen mener at disse barna best ivaretas på en sentralisert barneovervåking som bør være tett 

tilknyttet og ha umiddelbar nærhet til intensivavdeling for barn. Man mener at en slik organisering vil legge 

til rette for et tett faglig og klinisk samarbeid mellom avdelingene og videre at barna ved utvikling som 

krever intensivbehandling, raskt og uten forsinkelser kan overflyttes barneintensivavdelingen.   

Det er enighet om at en desentralisert barneovervåking i tilknytting til barnemottaket krever at definerte, 

ustabile pasienter får rask tilgang til BIVA når situasjonen er uavklart. Samtidig vil fagspesifikke 

intermediærsenger i sengeområdene forenkle step-down og avlaste BIVA når situasjonen er avklaret. 

Ansvar for intermediærpasienter krever en langsiktig plan for utdanning av spesialistkompetanse og en 

systematisk opplæring av alt personell som jobber innen dette ansvarsområdet. Prosjektet understreker at 

dette må være et prioritert satsningsområde i perioden frem til åpningen av Nye OUS. Det er i alle fall ikke 

ønskelig med kun én sentralisert løsning for barneovervåkning med en felles enhet for all 

barneovervåkning på Nye OUS. 

Lokalene for barneovervåking bør være tilpasset de ulike behovene seksjonene har. Det anbefales at man 

kan ha tilpasset barneovervåking med vinduer/skyvedører mellom rom/mot korridor, slik at man får bedre 

oversikt og gjøre det enklere å overvåke flere barn samtidig. Flersengsrom kan være mer 

personelleffektive, men utfordrende i forhold til smittevern. Det bør vurderes om halv-vegger med 

skyvedører kan bidra til å oppnå et bedre smittevern. 

Rommene bør være dimensjonert for lager av akuttutstyr, og det må være nok plass til at et akutt-team 

skal kunne gjennomføre akuttmedisinske tiltak som for eksempel endotrakeal intubasjon.  

Barn har lovfestet rett til å ha minst én av foreldrene hos seg under innleggelsen. Foreldrene bør kunne ha 

seng ved siden av barnet. Ved alvorlige / livstruende tilstand bør begge foreldrene kunne være hos barnet. 

Vi ønsker at foresatte har et oppholdsrom i umiddelbar nærhet og få avlastning ved behov for hvile. 

7.5  Avansert hjemmesykehus (AHS) og barnepalliasjon i Nye OUS (vedlegg 6) 

AHS er en seksjon som gir sykepleie, medisinsk behandling, veiledning og oppfølging til syke barn og 

familier hjemme. Pasientene er 0-18 år, bosatt i Oslo-området. Alle diagnoser er aktuelle, og pasientene får 

sin behandling ved OUS. 
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I Nye OUS bør AHS få en sentral plassering, både fysisk og funksjonelt. AHS bør bli eller ha en «forlenget 

arm» til alle sengeposter og seksjoner som behandler barn og unge, også aktuelt utenfor Barne- og 

ungdomsklinikken. Plassering bør ha enkel tilgang til sengepostene for både nyfødte og større barn som 

henviser til AHS. Det er i tillegg viktig med lett tilgang til parkering for seksjonens biler. AHS bør utvikles og 

oppbemannes fortløpende for å kunne overta gradvis større antall pasienter i ventetiden på nytt sykehus. 

Hver enkelt sengepost/fagfelt må definere strukturerte/standardiserte pasientforløp som inkluderer AHS 

som en naturlig del av sykehusoppholdet og behandlingen for lokalpasientene. Dette er en forutsetning for 

å oppnå målet om at 30 % av Nye OUS’ aktivitet skal være i regi av AHS.  

Barn/unge som er (pre-) terminale, og som av forskjellige årsaker ikke kan/ ønsker å være hjemme med 

oppfølging av AHS/ PALBU (Palliativt team barn og unge) i terminalfase, må ha mulighet for å være i en 

«palliativ enhet», også kalt brukerstyrt enhet, «silent corner», osv. Dette kan gjerne være samlokalisert 

med barneovervåkningsenhetene på sengepostene (seksjons-uavhengig). Eksempel på innhold i en slik 

enhet i figuren under. 

*Angitte avdelinger er eksempler

Nye OUS må ha tilstrekkelig brukerstyrte enheter/fleksible sengestuer/palliative enheter. Disse er to-roms 

leiligheter med kjøkken og bad med en låsbar dør mellom rommene, slik at rommene også kan benyttes 
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separat. Slike enheter bør være lokalisert i tilknytning til både nyfødt- og storebarnaktiviteten ved Nye 

OUS, og gjerne i samme område som intermediærstuene, for å muliggjøre fleksibel bruk av disse enhetene. 

Det må være mulighet for avansert-/ intensivutstyr skjult i veggen. Pasienter i terminalfase, som ikke kan 

være i AHS eller følges opp av PALBU i sin faste avlastningsbolig, bør ha førsteprioritet på enhetene. Når 

enhetene ikke brukes av pas i terminalfase, kan de benyttes separat som vanlige pasientrom/ 

intermediærrom (vedlegg 6). 

7.6  Klinisk forskningspost for barn (KFPB) 

Kliniske studier på barn er et uttalt satsningsområde nasjonalt og internasjonalt, og det er et klart mål å 

styrke infrastruktur og aktivitet lokalt og regionalt (nettverk). Eksisterende lokaler for klinisk forskningspost 

på RH og US har stort belegg, og det er stadig behov for å benytte alternative lokaler utenfor 

forskningsposten for å få gjennomført studiebesøk. 

Klinisk forskningspost barn dekker både oppdragsstudier initiert av industrien og forsker initierte 

prosjekter. Når barneavdelingene på Ullevål og RH samlokaliseres, kan man ikke regne med vesentlige 

stordriftsfordeler, men områder som tilsvarer den samlede størrelsen på de lokalitetene vi har per nå 

anses å være et minimum av fremtidig behov. 

Klinisk forskningspost for barn bør lokaliseres sammen med barnepoliklinikken og barnemedisinske 

sengeposter. Dette ivaretar nærhetsbehov til øvrig klinisk kjernevirksomhet og barnelaboratorium, 

samtidig som det følger prinsippet om at poliklinisk virksomhet er lokalisert nær inngang til sykehuset. 

Subsidiært går det an å se for seg lokalisering i annet avsnitt, men dette er ikke ideelt og vil medføre at 

biobankrom samt et undersøkelsesrom/ kontor må adskilles for å ligge inntil barnelab/prøvetaking slik at 

man får samordnet blodprøvetaking pga. klinisk situasjon og taking av blodprøver til studier.  

BAR har flere nasjonale biobanker og det er også tenkt oppstartet en generell pediatrisk 

forskningsbiobank. For å få plass og god kvalitet på lagringen, er det derfor ønskelig at det planlegges inn 

biobanklokaliteter for forskningsbiobanker i arealene til Nye OUS. 
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8. Kirurgiske barn og ungdom i Nye OUS (vedlegg 7-12)

8.1 Kirurgiske barn og ungdom organisert i KAB-matrisen med samarbeidende enheter 

*Kirurgisk barnepost 4 (KAB4) har nå lokalisasjon på Ullevål, men er planlagt flyttet til Rh ved nytt OUS.

Denne seksjonen har pr. dags dato både tradisjonelle sengepostpasienter og dagbehandlingspasienter. 

Seksjonen har i tillegg en postoperativ enhet med 6 senger hvorav ca 2-3 senger pr dag i uken benyttes til 

overvåking av dagpasienter som nevnt under. Behovet er økende. Dette er innebefattet MR, CT og gastro-

•Barne- og nyfødtintensiv 

•Operasjonsstuer 

•Kirurgiske fagområder 

•Barnearealer med tilgang på 
skole, lekerom, sanserom,
ungdomsrom, foreldreområder 

•Billeddiagnostikk 

•6 senger  med 4 
overvåkningsenheter- bør økes 
med sengeantall fra PO Ullevål:

•KAB 4:

•Nevro: kun traumer 

•Plast: all 
brannskadetraumatologi -både 
lokal-  og regionspasienter 

•Orto: traumer, proteser. 

•Barnekirurgi: 
lokalsykehusfunksjon m
betydelig akutt kirurgisk 
virksomhet. Elektiv dagkirurgi

•Øye: i all hovedsak 
dagkirurgiske barn

•KAB1 Gaustad plastikk og
nevrokirurigiske barn

•KAB2 Gaustad, transplantasjon

barnekirurgi og noe 
torakskirurgi 

•KAB3 Gaustad

ortopedi og ØNH

Aktivitet på 
Gaustad 

53 senger hvorav 20 
senger intermediær og 

PO 

Aktivitet som 
flyttes fra 

Ullevål 
16 senger + 6 PO 

Nærhetsbehov 
i Nye OUS 

Kirurgisk 
dagenhet 
Gaustad 

Barnestue  i 

voksen PO 

AKU RH 6

plasser 

66

Barneintensiv

i AKU 

RH/US 
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/endoskopier fra barnemedisin. Dagbehandlingspasientene er planlagt flyttet ut fra KAB4, og slås sammen 

med KDA DB På RH. 

8.2 Kirurgiske barn som ikke er organisert i KAB 

8.3 Kirurgisk virksomhet for barn og ungdom i Nye OUS 

I lys av nåværende prosjekt «Barn og ungdom i Nye OUS» bistår et samlet kirurgisk barnemiljø prosjektet 

med en omforent redegjørelse som belyser fremtidens kirurgiske barneaktivitet. Vi har sammen vurdert de 

aktuelle spørsmål og diskutert ulike løsninger for de kirurgiske barna. Vår felles vurdering om de generelle 

bygg-tekniske faktorer, forventede aktivitetsendringer og behov, samt hensiktsmessig plassering av 

virksomheter begrunnes i kapittelet de spesifikke redegjørelser fra de ulike fagområdene og sengeposter 

med intermediærenheter er brukt som underlag for våre anbefalinger (vedlegg 7-12). 

Samling av barn og ungdom 

De kirurgiske barnemiljøene støtter den overordnede målsettingen å samle funksjonene for pasienter 

under 18 år i et område for barn og ungdom med infrastruktur og standard som tilfredsstiller forskriftene 

for barn på sykehus. Det ønskes at de kirurgiske barna forblir i egne barnekirurgiske seksjoner og i 

Øye 

(mangler tall) 

Ortopediske barn 16-18 

4 senger på voksenpost RH 

Thorax 

Medfødte hjertefeil ca 300 
operasjoner/år 

pectusbarn 

lunge 

35 -40 pr år. 

(legges i KAB fom 2021)  

Akuttmottak US: 

i 2019 

2185 barn 0-17 år (inkl teampas) 

763 under 5 år (minus teampas) 

267 under 1 år (minus teampas) 

663 var polikliniske 

Fordeling:  

Gastrokir: 885 

Orto: 273 

Nevrokir: 639 

Andre: 388 

(ikke inkludert  traumeteam, de 
aller fleste brannskadene kommer 

som traume) 
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kirurgiske klinikker. Areal og tilbud skal planlegges ut fra barn og ungdoms behov og rettigheter. 

Behandlingen skal i foregå i trygge omgivelser.  Diagnostikk, behandling og rekonvalesens er raskere og 

mindre traumatisk hvis barnet er trygt, avledet fra unødvendig frykt og med anledning til å bearbeide 

engstelse og traumer med konstruktiv lek og trygge foresatte. Barne- og ungdomsarealene i Nye OUS må 

planlegges ut fra om fremtidens arbeidsformer og organisasjonsform. 

8.3.1 Funksjoner som skal samlokaliseres på Gaustad: 

All kirurgi til barn skal samles på Gaustad. Dette innebærer samlokalisering av både elektiv og ø-hjelp 

barnekirurgi, ØNH, ortopedi3, plastikk-kirurgi, nevrokirurgi, torakskirurgi og øyekirurgi4- samt traumer. En 

sengepost og barne-PO på Ullevål skal samlokaliseres med sengeposter og intermediær/PO-funksjoner på 

Gaustad. Dagkirurgi og dagbehandling til barn flyttes fra Ullevål til Gaustad. Dette vil kreve godt planlagte 

sløyfer med relevante nærhetsprinsipper og tilstrekkelig areal. Flere fagpersoner opererer både barn og 

voksne.  

Akuttmottak 

All ø-hjelp til barn samles på Rikshospitalet, i tillegg til lokal-, region- og landsfunksjoner. Dette vil 

innebære en traume-triage.  Det er konsensus om et felles kirurgisk og medisinsk akuttmottak til barn. 

Barn med store traumer, sirkulasjonsstans og drukninger må gå i hovedmottaket som ved dagens praksis. 

Det bør etableres en observasjonsenhet i barnemottak for udefinerte barn, både kirurgiske og medisinske. 

Dagkirurgi og skiftestuer til barn 

All dagkirurgi, endoskopier og oppvåkninger etter billeddiagnostikk på Ullevål flyttes til Rikshospitalet. 

Dette må samlokaliseres i en egen dagenhet for barn og holdes unna annen tung operativ virksomhet for 

en effektiv dagkirurgiske sløyfe og bruk av ressurser. Det må videre etableres tilstrekkelige skiftestuer i 

tilknytning til en slik dagenhet. Viser for øvrig til underkapittel 8.4.1 

3
 Ortopedisk klinikk ønsker å videreføre et spesialisert operativt behandlingstilbud for barn på den nye storbylegevakten på Aker 

tilsvarende dagens aktivitet i Storgata.  Disse barna, enkelte kne, hånd- og fotoperasjoner, vil da bli sendt til Rikshospitalet for 
postoperativ oppfølgning på sengepost (i 2019 50 pr år). I dag sendes de til Ullevål. 
4
 Øye planlegges inn i nytt bygg i nord på Rikshospitalet og ønsker å etablere tilbud til øyebarn der i henhold til dagens praksis på 

Ullevål. 
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8.3.2 Forventede endringer i fagutvikling og teknologi av betydning for nye bygg 

Inneliggende elektiv kirurgi 

En større andel barn legges inn samme dag de opereres. Disse bør mottas på den seksjonen de skal 

behandles på, fortrinnsvis i en dagenhet for barn (evt. den seksjonen de behandles på ved lengre forløp). 

Det må være tilstrekkelige overnattingsplasser til foresatte og barn slik at ikke sykehusavdelingene belastes 

med preoperative liggedøgn (Hotell/ foreldreovernatting).  

Poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi 

Antall pasienter som benytter dagavdeling vil øke. Dagbehandling i form av poliklinikk, dagbehandling og 

dagkirurgi er et nasjonalt satsnings område.  De kirurgiske fagmiljøene understreker at dette må 

planlegges og tilpasses arealmessig i nye bygg. Virksomheten må lokaliseres slik at den er hensiktsmessig i 

forhold i nærhet til operasjonsavdeling / radiologisk avdeling. Det er mange fagområder som vil ha 

pasienter i en dagenhet. Poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet bør skjermes fra den inneliggende, mer 

komplekse operative virksomheten for å oppnå en så effektiv utnyttelse av ressursene som mulig. Det må 

for enkelte fagområder vurderes om noen barn skal behandles på samme lokalisasjon som 

voksenpasienter med tanke på effektiv utnyttelse av utstyr/rom/ressurser.  Det vises til beskrivelse av 

antatte behov under punkt 8.5. 

All elektiv lokal, nasjonal og regional virksomhet må vurderes skjermet fra ø-hjelpsvirksomhet. Det må 

derfor planlegges to sløyfer i nye bygg. 

Sentralisering  

Det vil skje en gradvis sentralisering av all kirurgi til barn slik at andelen barn og ungdom til OUS vil være 

høyere enn opptaksområdet. Dette vil gi et øket volum.  

Hjemmesykehus 

De kirurgiske fagmiljøene forventer en økning av kirurgiske barn som kan følges opp av avansert 

hjemmesykehus, herunder langvarig antibiotikabehandling som eksempel. 

Fagutvikling 

Hybridintervensjoner og ny robotteknologi, eksempelvis tilpasning av ulike implantater vil spille en økende 

rolle og vil ha avgjørende innflytelse på planlegging av nye operasjonsstuer og arealer. 

Det er kostnadseffektivt og kvalitetshevende at ulike kirurgiske fag samler sine kirurgiske barn i egne 

seksjoner/ avdelinger for å opprettholde spisskompetanse.  Det er erkjent et større og økende behov for 
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intermediærplasser. Det krever en vedvarende kompetanseutvikling på tvers av fag og profesjon fra 

spesialsykepleiere, kirurger og støttepersonell. 

Det vil mangle spesialsykepleiere og sykepleiere frem i tid. Det utdannes i dag alt for få sykepleiere med 

spesialisering i barn.  Det er svært viktig å sikre videre utdanning og adekvat praksis- og nok praksisplasser 

til denne utdanningen.  

8.4 Begrunnelse av forslag til samlokalisering av de enkelte funksjonene 

Oppvåkning, intermediær- og sengepost bør være på samme plan/ etasje. Avstand til barneanestesi, 

barneintensivavdeling og nyfødtintensiv må være overkommelig. De kirurgiske postene bør ligge i nærhet 

til egne fagområder og operasjon for oppfølgning av anestesi og kirurg. Flere tverrfaglige seksjoner i KAB 

ønskes videreført på bakgrunn av samarbeid om felles pasienter5 Det er å forvente at det blir flere 

seksjoner/enheter med ulike kirurgiske fagfelt med tilhørende intermediær og postoperative senger på 

bakgrunn av samlokalisering US og Rikshospitalet. 

Barnekirurgisk virksomhet vil nå omfatte den samlede aktiviteten fra Ullevål og Rikshospitalet. 

Virksomheten vil fylle en sengepost med 20 senger og 10 intermediærsenger. Barnekirurgene har noe 

samarbeid med TKA og enkelte thorax-pasienter vil ligge i en slik sengepost. Det planlegges flytting av alle 

pectusbarn til KAB.  En barnekirurgisk sengepost kan med fordel plassers i nærheten av de 

barnemedisinske postene og et eventuelt barneakuttmottak med kirurgiske og medisinske barn, samt nær 

barneintensiv  

Plastikk-kirurgiske og nevrokirurgiske barn og ungdom er i dag samlokalisert i en sengepost på 

Rikshospitalet. Dette er en velfungerende sameksistens som ønskes videreført i Nye OUS. Posten må 

planlegges med tilstrekkelig muligheter for skjerming og overvåkning av nevrokirurgiske barn og 

intermediærfasiliteter til plastikk-kirurgiske oppvåkninger og brannskader. Det vil være behov for 10 

oppvåkning/intermediærsenger. I tillegg kommer en brannskadeenhet med 2 senger. Totalt sengeantall er 

19. 

Ortopediske barn og ungdom har behov for egen sengepost i Nye OUS. Dagens virksomhet med orto og 

ØNH3 ønskes ikke videreført av hensyn til infeksjonsrisiko. OPK anslår et behov for en sengepost med 22 

senger inklusive intermediærenhet med 4-6 senger. En slik sengepost må ha nærhet til operasjonsstuer og 

akuttmottak. Ungdom 16-18 år i voksenpost på RH legges til sengepost 0-18 år i Nye OUS på Gaustad 

5
 OPK ønsker egen sengepost med 22 senger og inkorporerer 4 senger fra sengepost RH i sitt tallmateriale. ØNH angir ønske om 

flere intermediærplasser og en sengepost atskilt fra orto på bakgrunn av smittevernhensyn  
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ØNH har økende virksomhet. Det er mye korte opphold og kortvarige narkoser/oppvåkninger. Det anslås 

et intermediærbehov med inntil 6 senger. Det kan være hensiktsmessig å opprette en «korttidssengepost» 

for denne virksomheten spesielt. Den kan utnyttes videre for barn og ungdom som i dag legges til 

sengepost for observasjon etter kl. 22 fra dagenheten. Det bemerkes at ØNH er svært spesialisert og har 

også mye aktivitet på barnemedisinsk område. 

De ulike kirurgiske fagmiljøene ønsker å legge postoperativ og intermediærfunksjoner i tilknytning til 

sengepostene for en samlet sløyfe for å sikre kvalitet. Det skjer en økende sub-spesialisering fagfeltene 

som krever (spesial)kompetanse.  Det er et ønske om å holde pasientene på færrest mulige hender og 

derved sikre spisskompetanse i de kirurgiske sengepostene, med mulighet for fagutvikling og utdanning.  

Fagutvikling i de ulike spesialitetene er et viktig virkemiddel for å beholde verdifull kompetanse på 

sengeposter, samt sikre utdanning av spesialsykepleiere til barn.  

Tilstrekkelig kapasitet til å ivareta pasientene som krever intensiv, og intermediær/ overvåkning er også 

essensielt. I dag ser vi at manglende intensiv-/intermediærkapasitet regelmessig fører til at planlagte 

operasjoner må avlyses eller utsettes. 

Avstand til billeddiagnostikk må være overkommelig. 

Barn må være samlet i et areal hvor tilgang på skole, lekerom, sanserom, ungdomsrom og 

foreldreovernatting og andre støttefunksjoner er i umiddelbar nærhet. 

8.5 Vurderte behov for kirurgisk barnevirksomhet i Nye OUS 

Alle foreslåtte enheter må planlegges med nok isolat og muligheter for smitteisolering, inklusive 

PO/oppvåkning og skiftestuer. 

*Brannskader vurderes til barneintensiv første døgn, store brannskader flys til Haukeland
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Dagbehandlingsareal innebærer: 

 Dagkirurgi til barn,- to operasjonsstuer

 Poliklinikk for alle fagområder,- 5 konsultasjonsrom

 2 -3 skiftestuer,- 2 stk med narkose mulighet- gjennomlysningsmulighet, 1 til endoskopier

 Cystometrirom (felles med barneklinikken(?)

 Konsultasjonsrom for barn til dagbehandling ,- 8 stk

 Sykepleiekonsultasjonsrom/ flexirom

 Stomirom med wc

 Flowmetrirom med ultralyd

 Overvåkingsrom til 10 pas fordelt på 2 stuer for ungdom og barn. Det er viktig med fleksibiltet mot oppvåkningsenheter

for barn

 Ekspedisjon

 Lekeareal/ venterom barn og ungdom

 Oppholdsrom ansatte/ kjøkken for pasienter

Dagbehandling: 

Poliklinikk, dagenhet og dagkirurgi 

åpningstid 07:00 - 21:00 

(inklusive helg) 

Barnekirurgisk 
sengepost 

20 senger 

( 10 intermediær og 
oppvåkningsenheter) 

Brannska
de-enhet 
tilknyttet 

Plast  

Plast/nevro sengepost 

19 senger 

(8 
overvåkning/intermediær

) 

2 skjermede senge-
enheter 

Orto sengepost 

22 senger 

(6 intermediær og 
oppvåkningsenheter) 

Generell barnekirugsk 
sengepost, inkl ØNH 

14 senger 

(6 intermediær  og 
oppvåkning ØNH) 
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8.5.1  Foreløpig prioritering av budsjetterte senger som tilføres KAB i Nye OUS på Gaustad fra Ullevål, 

voksenortopedisk avdeling på RH samt TKA RH i forbindelse med overtakelse av pectus og 

rokadeprosjekt 

Det bemerkes at dagbehandling holdes utenfor sengepost-prioritering og at antall PO-senger på US og 

antall senger i dagenheten for barn på RH legges til et slikt areal. 

9. Sentrale fellesfunksjoner: Operasjon, intensiv, PO, billeddiagnostikk

Operasjon, intensiv, PO og billeddiagnostikk er alle felles, sentrale funksjoner som skal yte tjenester til en 

hel rekke avdelinger. For redegjørelse om de enkelte fagområdenes nærhetsbehov vises til vedlegg 15. 

9.1 Operasjon Nye OUS 

I Nye OUS er operasjonsavdelingen planlagt å ligge på ett plan, i 4. etasje, i det man beholder eksiterende 

operasjonsstuer i D-avsnittene og utvider med en stor ny enhet i samme etasje i H2-H4. I H1 planlegger 

man ny PO.  

9.1.1 Kirurgiske funksjoner som skal samlokaliseres i Nye OUS 

Alle de kirurgiske spesialitetene som i dag har virksomhet både på Ullevål og RH, skal samlokaliseres i Nye 

OUS. Torakskirurgi for barn, Transplantasjonskirurgi og ØNH har allerede all sin virksomhet på RH, mens 

Traumatologi og Øye har all aktivitet på Ullevål og skal flytte denne til Nye OUS, Øye først i fase 2. Alle de 

KAB1 

(Plast og nevro) 

18 senger 

KAB2 

(Barnekirurgi) 

+ 2 senger fra US +1
senger fra TKA

+ 1 seng fra KAB 1

20 senger i nye OUS 

KAB3 

(Orto) 

 tilbakeføres 4 
senger fra voksen 

orto  

22 senger i Nye OUS 

KAB4 

(generell) 

14 senger fra US 
samles i en ny post, 
med hovedvekt på 

ØNH og 
intermediær. 
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kirurgiske spesialitetene bortsett fra Barnekirurgi behandler både voksne og barn, og ønsker å ha sin 

operasjonsaktivitet på barn lokalisert sammen med sin øvrige operasjonsaktivitet i en samlet enhet på 

operasjonsavdelingen.   

9.1.2 Forventede endringer i fagutvikling og teknologi og vurdering av hvilke forandringer som blir 

nødvendige i nye bygg. 

Nesten alle de kirurgiske spesialitetene angir behov for operasjonsstuer med mulighet for 

hybridintervensjoner med ulike billeddiagnostiske teknikker og robotteknologi. Om slike spesialtilpassede 

stuer kun kan legges til de nye byggene, eller om noe ombygging av eksisterende operasjonsstuer må 

påregnes, er usikkert. Det er som et eksempel lite ønskelig dersom nevrokirurgi som nå har sin 

operasjonsaktivitet lokalisert til D3 og Intervensjonssenteret (nord i sykehuset), får en hybridstue i ett av 

H-avsnittene (sør i sykehuset). Tilsvarende ønsker alle de andre kirurgiske spesialitetene å holde sin

operative virksomhet fysisk samlet.  

Det er forventet en dreining mot mer dagkirurgi og samme-dags kirurgi, og dette får konsekvenser for 

planlegging av areal og pasientsløyfer.  

9.1.3 Begrunnelse for forslag av samlokalisering av de enkelte funksjoner. 

For å opprettholde sin spisskompetanse og få effektiv drift, ønsker de ulike kirurgiske spesialitetene å 

samle sin operative virksomhet i Nye OUS. Man ønsker også rimelig nærhet mellom egne sengeområder og 

operasjonsavdelingen. Det bemerkes at Fødeavdelingens planlagte lokalisasjon i 8.etasje i H-bygget, stiller 

store krav til mulighet for svært rask transport til operasjonsavdelingen i 4. etasje i tilfelle hastekeisersnitt. 

Pga. tidskritiske situasjoner med pasienter i sirkulasjonskollaps, er det også et spesielt behov for svært kort 

fysisk avstand mellom Torakskirurgisk operasjon, Torakskirurgisk intensiv, Barneintensiv og Nyfødtintensiv, 

og i tillegg kort vei mellom angiolab og Torakskirurgisk operasjon.  

Samling av all kirurgisk aktivitet i Nye OUS fører til en større blanding av lokale, regionale og nasjonale 

funksjoner, av elektiv og ØH-kirurgi, og av dagkirurgi og kirurgi på inneliggende pasienter. Som nevnt 

krever dette nøye planlegging av arealer og pasientsløyfer. 
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9.2 Intensiv i Nye OUS 

Intensivbehandling av barn foregår i tre ulike settinger; på Nyfødt (både på US og RH), på Barneintensiv 

(både på US og RH) og på Torakskirurgisk intensivs barnestue (bare RH).  

9.2.1 Nyfødt 

Nyfødtmedisin er utførlig beskrevet i andre deler av planleggingsarbeidet for Nye OUS. Vårt prosjekt 

fokuserer mer spesifikt på sammenhengene mellom nyfødtmedisinen og den øvrige virksomheten for barn 

og ungdom i det nye sykehuset. 

9.2.1.1  Funksjoner som skal samlokaliseres i Nye OUS 

Rammen for nyfødtintensiv vil være sentral i H-blokken i samlokalisasjon med føde, operasjon og intensiv. 

Dette er for øvrig også fagområdene nyfødtintensiv har et kritisk nærhetsbehov til i tillegg til 

hjertekirurgivirksomheten. Nyfødt med 42-47 sengeplasser (42 plasser ifølge konseptfaserapporten og 47 

plasser ifølge rapport fra arbeidsgruppe føde-nyfødt i fremtidens OUS) er planlagt i 7. etasje i H-avsnittet 

med Fødeavdelingen beliggende i etasjen over. 

9.2.1.2 Forventede endringer i fagutvikling og teknologi av betydning for de nye byggene 

Det er besluttet at all behandling av ekstremt premature (under uke 26/28) og avansert intensivbehandling 

til nyfødte i HSØ, skal sentraliseres til OUS. Alle nyfødt intensivpasienter < 32 uker og øvrig kritisk syke 

nyfødte som i dag er på US, samt alle nyfødte fra et øket fødevolum fra 2700 til 5-6000 per år vil i nytt 

sykehus plasseres på Nye RH. Dette medfører et stort volum av intensivbehandling for nyfødte, og man må 

kunne vurdere om det er hensiktsmessig å planlegge ulike behandlings-/ utredningsarealer (MR, angiolab) i 

umiddelbar nærhet av sengeområdet. 

9.2.1.3 Begrunnelse av forslag til samlokalisering av funksjoner 

Nyfødtmiljøet foreslår å samlokalisere all intensivbehandling til barn på samme areal i 7.et i H-bygget for å 

oppnå faglige gevinster, godt tilbud til foresatte, bedre utnyttelse av spesialkompetanse på kritisk syke 

barn, bedre utnyttelsesgrad av areal (også støtteareal) og mulighet for å flytte enkelte 



43 
Barn og ungdom i Nye OUS Prosjektrapport 

behandlingsfunksjoner i nærhet til pasientarealet. Dette krever rask og sikker tilgang til samarbeidende 

funksjoner (operasjonsstuer, øvrig intensiv etc.). 

9.2.2 Barneintensiv fra Ullevål og RH 

Barneintensivtilbudet i OUS består av en 9-sengers (6 bemannede) enhet på RH og en 6-sengers (4 

bemannede) enhet på US, begge blandede kirurgisk og medisinsk. Barneintensiv RH er en nivå 3 (høyeste 

nivå) enhet, og kan behandle barn med alle typer organsvikt. Barneintensiv US er en nivå 2 enhet med 

regionansvar for pediatriske traumepasienter. Barneintensiv RH har rundt 300 intensivpasienter og 1000 

respiratordøgn pr. år. Barneintensiv US har rundt 200 intensivpasienter og 450 respiratordøgn pr. år. 

Begge enhetene er små og høyt spesialiserte, og har pga. liten størrelse til dels vært vanskelig å drifte, 

spesielt i høysesong for virusinfeksjoner. For å få en mer robust driftsenhet, må disse slås sammen til én 

enhet med 15 senger fysisk samlet.  

9.2.2.1  Funksjoner som skal samlokaliseres i Nye OUS 

Barneintensiv forutsettes samlet til en 15 sengers enhet. 

Barneintensiv må ligge nær operasjonsstuene med de kirurgisk tyngste barnepasientene (hjertekirurgi/ 

barnekirurgi/ nevrokirurgi/ ortopedi), ha kort vei til rtg/ CT/ MR/ angiolab, og fysisk nær de andre 

intensivenhetene for toraks/ voksne/ nyfødt, med hovedprioritet for nærhet til toraks og voksen-intensiv. 

Dette for opprettholdelse av høyt spesialiserte tjenester som ECMO, kontinuerlig dialyse (CRRT) osv. som 

bare RH kan tilby til barn.  I tillegg bør Barneintensiv ligge lett tilgjengelig fra barnemottak og 

kirurgisk/traumemottak for å unngå lange transporter av dårlige pasienter, og medisinske og kirurgiske 

barneposter med de medisinsk tyngste pasientene (onkologi/ hjerte/ tx/ infeksjon/ nevrokir/ barnekir/ 

ortopedi).   

9.2.2.2  Forventede endringer i fagutvikling og teknologi av betydning for de nye byggene 

I Norge og Europa er det en klar tendens til økende sentralisering av de minste barna (spesielt under 3 år) i 

behov av anestesi og intensivmedisin. Det fører til at flere barn blir sendt til regionssykehus for endelig 

behandling. Dette øker tilstrømmingen til Barneintensiv.  
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Over de senere år har intensivtilbudet til barn blitt mer avansert og likt tilbudet til voksne, med f.eks. 

høyspesialisert behandling som CRRT (kontinuerlig hemodialyse/ hemofiltrasjon), ECMO osv.  Volumet av 

pasienter er begrenset, men typen behandling krever høyt spesialisert personale, og gjøres i dag kun på 

RH. 

Barn har spesielle behov og krav til å ha foresatte tilstede under hele sykdomsforløpet, også under 

intensivbehandling. Av den grunn, men også av smittevernhensyn, må man over fra en modell med 

flersengsrom til flere enkeltrom/ fleksibel romløsning og et adekvat antall isolater. Dagens intensivenheter 

tilfredsstiller ikke dette. 

Fremtidige utfordringer mht. infeksjonspasienter og smittevern er beskrevet i annen rapport. I dagens 

sykehus er det ikke nok egnede plasser til intensiv- og overvåkningstrengende smittepasienter. Det fører 

bl.a. til at smittepasienter får sine operasjoner utsatt. Det samme kan skje med andre pasienter når en 

smittepasient må overvåkes postoperativt på operasjonsstue av mangel på egnet rom annensteds. I 

fremtidens OUS må det bygges nok isolater for barn på intensiv- og overvåkingsenhetene. 

9.2.2.3  Begrunnelse for forslag til samlokalisering av funksjoner 

Som nevnt skal Barneintensiv tilby høyt spesialisert behandling som f.eks. ECMO og CRRT. Dette krever 

spesialtrent personale, men antall barnepasienter som trenger denne behandlingen er såpass lavt at man 

er avhengig av tett samarbeid med tilsvarende spesialopplært personal på voksenintensiv-siden. Av 

liknende grunn bør Barneintensiv ligge umiddelbart nært opptil TKAIs (thoraxkirurgisk intensivs barnestue) 

og operasjonsstue for barnehjertekirurgi, spesielt med tanke på opprettholdelse av tilbudet til pasienter 

med sirkulasjonskollaps (vedlegg 16 - Barnehjertekirurgi). 

9.2.3 Torakskirurgisk intensivs barnestue 

Torakskirurgisk intensivs barnestue er i dagens sykehus lokalisert til Toraksintensiv og disponerer 3 senger i 

fellesrom og 2 enerom med inngang uten sluse fra 3-seng stuen. Rommene ligger inntil Barneintensiv og 

det er utstrakt felles bruk av medisinsk personell, men i mindre grad av pleiefaglige ressurser. 

Toraksintensiv bruker også disse sengene som bufferkapasitet for voksne ved behov.  
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9.2.3.1 Funksjoner som skal samlokaliseres i Nye OUS 

Hjertekirurgi til barn er en landsfunksjon og finnes bare på RH. Det opereres hvert år ca 250 pasienter med 

bruk av hjerte-lungemaskin (åpen kirurgi) og ca. 25 pasienter uten (lukket kirurgi). Thoraxkirurgisk 

intensivavdelings barnestue har 5 senger til behandling av postoperative hjertebarn. Øvrige hjertebarn 

som trenger intensivbehandling behandles på Nyfødt- og Barneintensiv. Det kan være ønskelig med 

opprettelse av en PCICU (pediatric cardiac intensive care unit) for bedre å samle intensivtilbudet til 

hjertebarn, man må da anslagsvis øke sengetallet fra 5 til 8. Man kan også vurdere å etablere dette inntil 

nyfødtintensiv som har et stort antall hjertebarn. 

9.2.3.2  Forventede endringer i fagutvikling og teknologi av betydning for nye bygg 

Faget er under rask utvikling. Kirurgien er mer avansert og kompleks, og krever mer intensivressurser, 

spesielt for nyfødte og komplekse operasjoner. Det er også et økende behov for mulighet for mekanisk 

assistert sirkulasjon i lengre perioder før ev recovery eller transplantasjon. 

Behov for ombygging av lokaler for fleksibel romløsning og mulighet for økt tilstedeværelse av foresatte ev 

flytting til nye arealer hvor dette legges til grunn. Dette gjelder helt tilsvarende som for øvrig 

intensivbehandling av barn. 

9.2.3.3  Begrunnelse av forslag til samlokalisering av funksjoner 

For å styrke kvalitet og sikkerhet samt effektivisere samarbeid for involvert personale må toraks intensivs 

barnestue ligge lett tilgjengelig fra operasjonsstue for barnehjertekirurgi, Barneintensiv, kateteriseringslab 

(Angio), Barnekardiologisk sengepost med intermediær, nyfødtintensiv og CT/MR.   

9.3 Postoperativ Nye OUS 

9.3.1 Funksjoner som skal samlokaliseres i etappe 1 

PO må være der hovedtyngden av operasjonspasienter er, 46 plasser i 4. et. i bygg H1 eller i D1 vil ligge 

relativt sentralt mellom gammelt og nytt operasjonsområde. I tillegg kommer eksisterende PO med 26 

plasser i D4. 40 % av PO-pasientene er < 18 år, og man må derfor  lage dedikerte områder for barn. 

Postoperative pasienter yngre enn 4 uker (neonatale) bør som hovedregel gå til oppvåkning på 

Barneintensiv eller Nyfødtintensiv. 
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9.3.2 Forventede endringer i fagutvikling og teknologi av betydning for nye bygg 

Antallet barnepasienter til diagnostiske og intervensjonelle prosedyrer i narkose/ sedasjon har økt jevnt de 

siste årene. Disse prosedyrene foregår ofte utenom operasjonsavdelingene, med hovedtyngde på rtg 

(billeddiagnostikk, intervensjon-lab osv.), men også på gastrolab, barnepoliklinikk m/onkologiske pasienter, 

hud poliklinikk osv. Disse såkalte «utestedene» (satellitter) hvor det gis anestesi til barn utgjør en betydelig 

utfordring med tanke på adekvat postoperativ overvåkning. Det er ofte lang transport til PO, alternativt 

fare for dårligere kvalitet på alternativ postoperativ overvåkning lokalt på post osv. Men det skal også 

nevnes at noen av de kirurgiske spesialitetene har foreslått nettopp lokal oppvåkning på egen intermediær 

for å sikre at pasientene håndteres av personale med spisskompetanse på den kirurgiske tilstanden.   

9.3.3 Begrunnelse av forslag til samlokalisering av de enkelte funksjonene 

Man bør vurdere å skille postoperative dagpasienter fra inneliggende elektive/ ØH-pasienter, både med 

tanke på ulike medisinske behov og pasientflyt. For å løse problemet med manglende/ ikke-tilfredsstillende 

oppvåkningstilbud til pasienter fra «utestedene» må man trolig lage flere oppvåkningsarealer for barn.  

10. Barneradiologi fra Ullevål og RH

Barneradiologi har stor virksomhet på både Ullevål og RH. Aktivitetstall fra 2019 viser at det på Ullevål ble 

utført totalt 7274 undersøkelser (inneliggende + polikliniske), hvorav 855 MR, 247 CT, 2444 UL og 3728 rtg. 

Tilsvarende tall for RH var totalt 10915 undersøkelser, hvorav 1594 MR, 580 CT, 4123 UL og 4651 rtg. I 

tillegg ble det utført 14000 us på Legevakten som beskrives av barneradiologer på Ullevål (stort sett rtg 

skjelett). 

Radiologiske undersøkelser/prosedyrer i narkose:  

På RH ble det i 2019 utført ca. 1130 undersøkelser i narkose (MR, CT, Ultralyd og generell intervensjon). På 

Ullevål ble det i 2019 utført ca. 610 undersøkelser i narkose (MR og CT), og i tillegg noen intervensjoner. 

Undersøkelser på stue (hovedsakelig røntgen toraks og ultralyd): 

I 2019 ble det på RH totalt utført ca 4950 undersøkelser på stue hvor de fleste er henvist fra Nyfødt 

intensiv (1750), Barneintensiv (1300) og Toraks kirurgisk intensiv (1050) (Ikke tilgang til tilsvarende tall fra 

Ullevål). 
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10.1 Funksjoner som skal samlokaliseres i etappe 1 

Alle nåværende funksjoner fra Ullevål og RH skal samlokaliseres i Nye OUS. En stor del av radiologiske 

undersøkelser på barn utføres på stue (rtg og ultralyd), og nærhet til Nyfødtintensiv, Barneintensiv og 

Toraks kir intensiv er derfor viktig.  

Da mange av Rikshospitalets undersøkelser, og til dels også Ullevåls radiologiske undersøkelser utføres i 

narkose, er det viktig å ha nærhet til Barneanestesi, og at Ultralyd-, CT- og MR-lab for barn ligger i 

nærheten av hverandre slik at barneanestesi kan arbeide effektivt. Nåværende radiologisk avdeling i D2, 2. 

etasje, bør ha en direkte kontinuitet til det nye H-byggets areal for radiologi, slik at barneradiologisk 

seksjon kan plasseres i nær relasjon til Barn og Ungdoms klinikkens Øst-Vest akse (i D1 gangen hvor 

Pediatrisk forskning nå ligger). 

10.2 Forventede endringer i fagutvikling og teknologi av betydning for nye bygg 

Multifunksjonslaber for rtg og gjennomlysning, til erstatning for en rtg lab og en gjennomlysningslab. 

Gjennomlysning vil fortsatt være en viktig undersøkelses på barn, og spesielt nyfødte og premature med 

akutte abdominale symptomer vil i framtiden sannsynligvis kunne utføres av multifunksjonslaber.  Denne 

nye robotapparaturen krever store rom og tilstrekkelig takhøyde og må derfor ligge i nytt H-bygg. 

Fusjon av ultralyd intervensjon og MR/CT funn – krever både nærhet til anestesi og til MR-/ CT lab. (da 

disse prosedyrer utføres i narkose på barn). 

10.3 Begrunnelse av forslag til samlokalisering av de enkelte funksjonene 

Bygg I vil ta over Akuttmottak for barn og ungdom og infeksjonsposten fra Ullevål. Det planlegges i tillegg å 

overta mottak av også kirurgiske akutte problemstillinger for barn og unge her, samt øvrige akutte 

innleggelser til alle sengepostene for barn og ungdom. Det er viktig at det er et radiologisk tilbud for dem i 

bygg I. Infeksjonspasienter må ikke fraktes gjennom sykehuset til hoved delen av radiologisk avdeling pga. 

smittefaren. Hoveddelen av barneradiologi må ligge i sentrum av øst-vest aksen, nær intensivenheter, 

anestesi og nyfødt pga. akutte undersøkelser. Det må ikke være for lang transportvei for flyttbart 

radiologisk utstyr da man ofte har haste-undersøkelser.  

Samlokalisasjon av radiologiske undersøkelser som krever samarbeid med de tunge stasjonære 

samarbeidspartnere (anestesi, kirurgi, barneintensiv) er viktig, men det kommer sannsynligvis til å føre til 
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at polikliniske pasienter (som ikke har smitte) får noe lengre transportvei til radiologiske undersøkelser enn 

ønskelig. 

11. Barnefunksjoner uten programmert areal i etappe 1 av Nye OUS

I «Tilleggsutredning føde, gynekologi, barn og nyfødt intensiv i etappe 1» av november 2018 skrives 

følgende: 

«Det er i tillegg til den somatiske, kliniske aktiviteten for medisinske barn etter nyfødt, flere 
spesielle funksjoner som må ivaretas i Oslo universitetssykehus HF. Disse er: 

eksuelle 
 overgrep mot barn og unge» 

I neste fase vil enkelte av disse funksjonene bli vurdert innenfor arealrammene for etappe 1. 
Dette gjelder spesielt de fire nederst listede funksjonene over. Grunnet kombinasjonen av type 
pasientvirksomhet og arealbehov er ikke øvrige funksjoner vurdert like nødvendig å inkludere i 
etappe 1.» 

Under utarbeidelsen av «Konseptrapport for Barn, føde og gynekologi i Oslo universitetssykehus HF» som 

munnet ut i skisseprosjektet juni 2019 ble BAR´s prioriteringer innenfor disse områdene spilt inn og 

akseptert.  

 Nevrohabilitering av barn på Ullevål var den mest arealkrevende funksjonen. Man har flyttet

avdelingen inn i barnesenteret på Ullevål, og dette har stor betydning for kontinuiteten i omsorg og

behandling av disse pasientene som med sin kroniske multiorganaffeksjon krever hyppige

sykehusinnleggelser. Man har likevel akseptert at overflyttingen av denne funksjonen utsettes til

etappe 2. Prosjektet planlegger for at arealer for voksne som ligger i forbindelse med det øvrige

Barne og Ungdomssykehuset gir mulighet for rokader og dermed god plassering av habiliteringen i

etappe 2 koordinert med RHs habiliteringsvirksomhet. Tilsvarende forhold gjelder PITH (program

intensiv trening og habilitering).

 Nasjonale og regionale kompetansetjenester er mindre tett innvevd i det kliniske arbeidet og kan

etableres i lokaler utenfor den kliniske kjernefunksjonen i etappe 2.
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For de øvrige funksjonene var det gitt signal om at aktiviteten var så tett tilknyttet den daglige kliniske 

driften at de var nødvendig del i etappe 1. Ordlyden i tilleggsutredningen fra 2018 der det sies at i 

«neste fase vil enkelte av disse funksjonene bli vurdert innenfor arealrammene for etappe 1», og 

møtene med arkitektene under utarbeidelse av skisseprosjektet ble forstått slik at det forelå 

uprogrammert areal i sykehusprosjektet som kunne være tilgjengelig for disse funksjonene som 

dermed ikke skulle etableres på bekostning av arealene til øvrig klinisk virksomhet: 

 Sosialpediatrisk seksjon med «Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot

barn og unge» er ikke i utgangspunktet en rådgivende enhet, men derimot en aktiv klinisk

virksomhet. Seksjonen er  voldtektsmottak barn 0-14 år for HSØ, voldsmottak for barn/ungdom

0-18 år, de utfører klinisk  rettsmedisinske undersøkelser både akutt og elektivt og har

tilsynsansvar for pasienter innlagt barneintensiv, sengeposter og barnekirurgiske enheter der 

man mistenker barnemishandling.,  De har ansvar for medisinsk behandling ved alvorlige 

spiseforstyrrelser og sykelig overvekt. Alle disse funksjonene er tett knyttet til 

barneakuttmottak, poliklinikk og sengeposter for barn og ungdom og må ligge samme sted. Det 

bygger derfor på en misforståelse av virksomheten å foreslå å utsette flyttingen av 

sosialpediatri til etappe 2. Man må i stedet planlegge for spesialiserte undersøkelsesrom for slik 

virksomhet både i barnemottak og på egen poliklinikk. Dette har høyest prioritet blant de 

uteglemte funksjonene. Seksjonen har i dag 20 ansatte, der legene (8 stk), psykologene (2 stk) 

og leder har enekontor pga spesielt sensitiv virksomhet. De har 5 store undersøkelsesrom 

(20m2), fire rom (15-20m2) for ekspedisjon, venterom, felleskontorer sekretærer og sykepleiere 

og seks mindre rom (2 x samtale, sporsikring, høyde/vekt, arkiv og lager) (arealer som øvrige 

kontorer, møterom etc. omtales ikke; kun de kliniske funksjonene). For å sikre drift samt 

internkontroll i et spesielt sensitivt felt (mye samarbeid med politi og rettsvesen) bør seksjonen 

være i ett samlet areal, inkludert kontorer, ideelt uten gjennomgangstrafikk. 

 AHS (Avansert hjemmesykehus for barn) er en prioritert tjeneste som avlaster de øvrige

sengeområdene og tilfredsstiller forskriftene om at barn bør behandles i hjemmet så sant det er

mulig. Det er nødvendig med en ekspansjon av denne virksomheten inkl. øket bruk av AHS

innen barnekirurgi og barsel for å få plass til fremtidens pasientpopulasjon i sykehuset. Målet er

en vridning i arealbruk fra sengeområde til AHS. For å få til dette, samarbeider AHS tett med

sengepostene og overtar pasientene derfra ved deltagelse i visitter og møter. De trenger ikke

sengeareal på sykehuset, men lokaler nær sengeposter til basefunksjonen. De trenger også kort

vei til parkering for bilene som benyttes. En forsinket flytting av AHS til etappe 2 vil redusere

effektiviteten vesentlig og forsinke den nødvendige ekspansjonen. Dette prioriteres som nr. 2
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av tjenester uten areal. AHS har i dag en vaktsentral, et arbeidsrom, et kontor for leder samt en 

garderobe (til sammen 4 rom). De har dessuten tilgang til behandlingsrom, medisinrom, lager 

og skyllerom som de deler med dagposten. 

 Behandling av cystisk fibrose er en nasjonal funksjon i OUS som bl.a. innebærer årlige

innleggelser med kliniske kontroller og tester i forbindelse med poliklinikk, mottak og

infeksjonspost. Virksomheten er tett knyttet opp mot annen klinisk virksomhet og hører

hjemme i etappe 1. Fysioterapi til barn og unge med cystisk fibrose (CF) må ivaretas i egne

behandlingsrom som er egnet til formålet, og som ivaretar risiko for kryssmitte mellom

pasienter og smitte av resistente mikrober ut i sykehuset. Det er på Ullevål i dag to rom

(spesialcontainere) på ca 40 kvm hver med ventilasjonsystem + nødvendig lager (6-8) kvm som

ivaretar denne funksjonen. Disse behandlingsrommene vil også kunne benyttes av pasienter

med primær clilær dyskinesi og barn med andre supporative lungelidelser som per i dag ikke har

godkjente lokaler på Rikshospitalet. Pasientene er på rommet en ad gangen pga smitte, og

rommene vaskes mellom hver pas.

 Klinisk forskning skal være en integrert del av pasientbehandlingen.  Klinisk forskningspost for barn

(KFPB, se kap 7.6) gjør det mulig å følge opp pasientene i kontrollerte studier. Man finansierer

også egeninitierte studier med forskningsstøtte og forskningsykepleiere ved hjelp av

oppdragsforskning fra legemiddelindustrien.  En stor del av denne aktiviteten vil måtte legges

ned hvis virksomheten kobles vekk fra øvrige daglige gjøremål for klinikerne. KFPB bør derfor

være lokalisert i avsnittene med pasientaktivitet. Alternativt kan KFPB ha en pasientnær del der

pasientene tilses og en mer administrativ del der personalet er samlet litt unna kjernearealene. Dagens

KFPB på Ullevål består av 4 undersøkelsesrom, 1 større arbeidsrom og et biobankrom. I tillegg deler de

medisinrom, rent lager og behandlingsrom med nærliggende kliniske avdelinger. Det er viktig at

virksomheten fra Ullevål samles med RHs KFPB som i dag disponerer 1 stort arbeidsrom, 1

undersøkelsesrom og 1 seng.

 Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (ABU) har klinisk virksomhet både på RH

og Ullevål (se vedlegg 1 for detaljer). Dette er ikke omtalt særskilt i konseptrapporten for barn

da det er en integrert del av den vanlige pasientbehandlingen både på RH og Ullevål. De har

imidlertid i stor grad interne konsultasjoner på barn innlagt på somatiske sengeposter.

Aktiviteten registreres som psykisk helse ISF, og dette synes da ikke i vanlige somatiske

aktivitetstall. ABU har ni ansatte på Ullevål som alle har sine egne konsultasjonsrom som også

fungerer som kontor (slik som øvrige personell innen psykisk helse og rus) samt to større

fellesrom (leke- og familieterapi) og ekspedisjon og ventesone. Det er viktig at virksomheten fra

Ullevål samles med RHs store ABU virksomhet.
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Prosjektgruppen har ikke funnet programmert areal fra øvrige barnevirksomhet som lett kan 

omdisponeres til disse fire viktige funksjonene (evt fem hvis ikke ABUs arealer inngår i planlagt klinisk 

areal). Man ber om at forprosjektet finner plass i etappe 1 i ikke programmert areal slik den opprinnelige 

informasjonen indiserte. Man påpeker også behovet for samlet planlegging av nevrohabilitering fra Ullevål 

sammen med arealene fra nevrohabiliteringen fra RH i etappe 1 slik at man oppnår god synergi og bruk av 

felles og tilrettelagte behandlingsarealer for samlet nevrohabilitering for barn når etappe 2 er ferdig. 

Barn og ungdom fra SSE og fra Øyeavdelingen er også planlagt overført i etappe 2. Prosjektgruppen har 

registrert at disse virksomhetene ikke har signalisert behov for integrering i området for barn og ungdom i 

Nye OUS. Det er ønskelig at også disse barna sikres tilgang til fasilitetene for barn og ungdom, og at 

fagområdene sikres intergrering i det øvrige tverrfaglige samarbeidet rundt barn og ungdom ved nye-RH. 

12. Alternative scenarier for lokalisering av ulike barnefunksjoner

Mandatet gir rom for flere alternative strategier for planlegging og utbygging. Prosjektgruppens hovedmål 

er å finne en fremtidsrettet og logistisk velfungerende samling av alle funksjoner som ivaretar barn og 

ungdom i Nye OUS. Det forutsettes likevel at dyre ombygginger og rokader må unngås.  

12.1  Alternativ 0: minimum av rokader 

Vi tenker oss et 0-alternativ som lar all eksisterende barnevirksomhet i det prosjekterte området for barn 

og ungdom fra eksisterende RH forbli uendret, bortsett fra nyfødtintensiv som allerede er prosjektert i den 

nye H-blokken. Funksjonene som flyttes fra Ullevål og fra øvre deler av RH vil da plasseres i nytt I-område 

og H-område uten at man tar hensyn til logistikk, faglig samling og framtidig forventet drifts- og 

fagutvikling6. 

En slik løsning vil minimere utgiftene til ombygging av eksisterende lokaler, men oppdraget om å samle lik 

virksomhet i et logistisk velfungerende og fremtidsrettet sykehus vil ikke bli løst. Det vil bli lang avstand fra 

eksisterende barnekirurgisk sengepost til den som overflyttes fra Ullevål og øvrige RH. Disse vil også ligge 

6 I skisseprosjektet er det tegnet inn areal for 73 senger med ny arealstandard i I området plan 3 og 4 som 

erstatning for KAB 1, KAB 3, barnemedisinsk og barnekirurgisk sengepost fra Ullevål. Det er også tegnet inn 

21 tilsvarende senger fra Ullevål (infeksjon og mottak) i I plan 2. Det er også etablert 42 nyfødtsenger i en-

sengsrom i H-plan 7 som er 17 senger fra Ullevål og 20 + 5 nye fra RH. 



52 
Barn og ungdom i Nye OUS Prosjektrapport 

langt fra dagkirurgi for barn og eksisterende barneintensiv. Man ville ikke oppnå samling av barneintensiv 

og fasilitetene i den gamle enheten ville fortsatt ikke tilfredsstille forskriftene for barns opphold i 

helseinstitusjon.  

Likedan vil den pediatriske virksomheten fra Ullevål og Rikshospitalet ikke oppnå etterlengtet faglig og 

driftsmessig gevinst som kun kan oppnås gjennom geografisk samling. Pasientforløpene vil ikke forbedres 

og kulturforskjeller vil vedlikeholdes. Fleksible driftsformer og helhetlig pasientbehandling kan bli svært 

utfordrende hvis medisinske barn med felles behandlingsstab spres diametralt motsatt i øst-vest aksen. 

Hele gevinstrealiseringsprosjektet baserer seg på at like funksjoner samles på Nye RH. Uten dette kan ikke 

skisserte gevinster realiseres. 

Et 0-alternativ oppfattes av en samlet prosjektgruppe ikke som en tilfredsstillende løsning. 

12.2 Alternativ 1: “Ideell” logistisk og faglig sammenheng 

Prosjektgruppen vil i utgangspunktet forsøke å finne de beste løsningene for faglig samling, logistisk 

sammenheng og enhetlig arkitektonisk uttrykk for å skape et gjenkjennelig og moderne tilbud til barn og 

ungdom i Nye OUS. Utgangspunktet for å få dette til er ikke ideelt med integrering av gammel og ny 

bygningsmasse i områder beregnet for både voksne og barn. En ideell løsning er derfor ikke innen 

rekkevidde. Vi forutsetter derfor at man må gjennomføre både ombygginger og rokader for å oppnå en 

tilfredsstillende løsning. Prosjektgruppens råd for plassering av “de store byggeklossene” i fremtidens 

sykehus for barn og ungdom baserer seg på et pleiefaglig og medisinskfaglig fokus. Man foreslår derfor ikke 

løsninger som reduserer medisinsk og pleiefaglig kvalitet i fremtiden. 

12.3  Kompromiss med minst mulig dyre ombygginger? 

Mandatet gir klar beskjed om at dyre ombygginger skal unngås. Prosjektgruppen har gått kritisk igjennom 

forslag som innebærer større endringer og aksepterer at noen av de beste løsningene kan måtte vike for 

gode, men billigere varianter. Prosjektgruppen vil samtidig påpeke de løsningene som vil være helt 

nødvendige for å gi logistisk sammenheng og fremtidsrettede funksjoner på tross av utgifter til ombygging 

og rokader.  

Kapittel 3 i rapporten summerer opp 6 prinsipper for planlegging som vi i våre følgende forslag har 

implementert.  
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13. Forslag til løsning for et nytt barne- og ungdomssykehus integrert i Nye OUS

13.1 Grunnprinsipper for de foreslåtte løsningsforslag 

Barn og ungdom skal i følge forskrift ikke måtte innlegges på sykehus hvis man kan finne like gode 

ambulante tjenester. De skal i minst mulig grad eksponeres for dramatiske og skremmende opplevelser 

forbundet med et generelt akuttsykehus. De skal ha tilbud om skole, lek og terapi i egnede nærliggende 

lokaler, og de har rett til å ha en eller begge foresatte hos seg under hele behandlingsforløpet.  

Prosjektgruppen mener dette best løses med en separat inngang for barna som er forbundet inn til et 

sammenhengende område for barn og unge. Det største antallet av besøk vil være ambulante og denne 

virksomheten vil i følge internasjonale og nasjonale erfaringer øke mest i årene fremover. Inngangspartiet 

bør derfor være nært forbundet med et stort sammenhengende område for ambulant virksomhet.  

Også antallet av kirurgiske barnepasienter som benytter dagavdeling vil øke. Dagbehandling i form av 

poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi er nasjonalt satsningsområde.  Arealene må tilpasses denne 

driftsformen. Virksomheten må lokaliseres slik at den er hensiktsmessig i forhold i nærhet til 

operasjonsavdeling / radiologisk avdeling. Det er mange fagområder som vil ha pasienter i en dagenhet, 

denne bør plasseres vekk fra annen operativ virksomhet og skjermet fra annen aktivitet. En kirurgisk 

dagavdeling inneholdende poliklinikk, en enhet for dagbehandling og en dagkirurgisk seksjon kan plasseres 

i 1. etasje med en egen inngang.  

For inneliggende pasienter skal lik virksomhet samles og samarbeidende enheter legges i nærheten av 

hverandre. Behandlingsområder for barn slik som barnerøntgen med CT og MR, intervensjonslaboratorier, 

gastrolab og muligheter for innledning av og overvåking etter narkose må samles nær aktuelle 

samarbeidende sengeområder. Operasjonsavdelinger med barnevirksomhet bør ligge nær både 

barneintensiv / toraksintensiv barn og samarbeidende sengeområder. Lekearealer og ungdomsrom må 

være integrert i sengeområder og områder for ambulant virksomhet. Terapiområder må ligge i tilknytning 

til barne- og ungdomsområdet for å bidra til helsefremmende psykososialt miljø. 

Det diskuteres å tilrettelegge for å skille elektiv og akutt virksomhet for noen av de lokale, regionale og 

nasjonale tjenestene. Utfordringen med å smelte sammen den store og sesongvariable akuttfunksjonen fra 

Ullevål med de omfattende regionale og nasjonale forpliktelsene fra både Ullevål og RH kan kreve at man 

etablerer ulike pasientsløyfer og øremerkede innsatsfaktorer for forskjellig virksomhet. Et eksempel er at 

en viss mottaksfunksjon kan organiseres i det spesialiserte sengeområdet for elektive pasienter slik det er 
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på RH i dag. Elektive pasienter og pasienter med etablert tilhørighet til et fagområde bør tas i mot direkte i 

det spesialiserte området uten å gå via barnemottak. Akutte innleggelser og observasjonspasienter bør 

kanaliseres gjennom barneakuttmottak og i spesielle tilfeller felles traumemottak. 

For sengeområdene må barnemedisinske akutte sengeposter ligge i tilknytning til barneakuttmottak og 

infeksjonsavdeling for å videreføre og utvikle den etablerte driften av disse fellesresursene. 

Sengeområdene bør ha integrerte fagspesifikke intermediærområder siden hvert fagområde må definere 

egne kriterier for intermediærdrift knyttet til egen fagkompetanse. Dette kan løses ved at to eller tre 

koblede sengeområder kan samarbeide om et integrert intermediærområde. Eksisterende sengeområder 

må tilpasses gjeldende forskrift for barn på sykehus og nye områder bygges etter vedtatt standard for 

dette. Tomannsrom der to og to rom deler toalett gjør at 4-6 personer må dele oppholdsrom, og 8-10 må 

dele bad og toalett mens barna behandles for livstruende tilstand. Dette er hverken smittevernsmessig 

forsvarlig eller omsorgsmessig tilfredsstillende etter dagens standarder. Sengene for etablerte 

spesialfunksjoner (ie onkologi, barnekardiologi, barnenevrologi, revmatologi, allergologi etc.) er ikke like 

avhengig av nærhet til akuttmottak for barn, men ville profitere på nærhet til isolatene på 

infeksjonsavdelingen.  

De barnekirurgiske sengeområdene må samles og har stort nærhetsbehov til operasjonsavdeling og 

barneintensiv. Kirurgiske barn som flyttes fra de nordlige sengeområdene for nevrokirurgi, ortopedi, 

plastikk kirurgi og ØNH og behandles i operasjonsstuer og av kirurger med ansvar for både barn og voksne, 

må også plasseres med tanke på nærhetsbehovene til behandlere og behandlingsfasiliteter. 

Prosjektgruppen fremholder at det også må finnes plass til mottak av barn og ungdom med akutte 

kirurgiske problemstillinger som en del av barneakuttmottaket. Det programmerte arealet for 

barnemedisinsk mottak og observasjon er basert på virksomheten på dagens barnemedisinske mottak og 

observasjonspost som overføres fra Ullevål, ca 5500/ år. Kirurgiske barn har det samme behovet for 

mottak i barnevennlige omgivelser og utgjør et tillegg på ca 2200/ år og vil kreve overføring av 

programmert areal fra felles akuttmottak for voksne. God kommunikasjon fra barnemottaket både til felles 

akuttmottak og de kirurgiske sengepostene vil være avgjørende for å tilfredsstille nærhetsbehovene i en 

slik løsning. 

Etter ny retningslinje for barnepalliasjon bør det planlegges for noen skjermede rom for behandling av 

barn i livets siste fase der man ikke oppnår målet om en hjemmebasert behandling. Disse bør ligge 

integrert i sengepostene som spesialtilpassede rom som dog kan brukes som vanlige sengerom når det ikke 

er aktuelle palliasjonspasienter. 



55 
Barn og ungdom i Nye OUS Prosjektrapport 

Barnehabilitering som er vedtatt overført fra Ullevål i etappe 2 er en integrert del av barnesenteret der og 

må sikres en slik posisjon også i Nye OUS. Disse må samlokaliseres med eksisterende barnehabilitering RH. 

Det er umiddelbart nærhetsbehov til områdene både for ambulant virksomhet og for fysioterapi evt. 

behandlingsbasseng. 

13.2 Skisseprosjekt Nye OUS - Barn og Ungdom; den store byggeklossen. 

Barne- og ungdomsvirksomheten er planlagt som en gjennomgående øst-vest akse fra det nye I-bygget fra 

plan 2 til plan 6, gjennom det eksisterende D1-området i plan 2 og 3 der det kan være kommunikasjon til 

nytt H-bygg og gjennomgang til eksisterende E-bygg. Hvis ikke all barnevirksomhet kan legges i I-området, 

vil den lange avstanden fra øst til vest gjøre at samarbeidende virksomheter bør legges enten i nytt I-bygg 

eller i eksisterende E-bygg. Det bør avsettes areal langs transportkorridorer i 2. og 3. plan til 

barnevirksomhet og forbindelsen gis barnevennlig utforming og skjermes for øvrig bruk for å gi kontinuitet 

i bygget. 

E1 og delvis E2 området beholdes for barnevirksomhet og man planlegger for rokader i etappe 2 med blant 

annet Barnehabilitering tilgrensende til eksisterende barneareal i dette området. Det bør planlegges for 

polikliniske funksjoner for voksne i deler av E2 området som kan bytte arealer med Barnehabiliteringen i 

etappe 2. Fostermedisin og reproduksjonsavdeling i E2-3 3 etg. kan være et aktuelt område for en slik 

rokade. Fysioterapi med behandlingsbasseng befinner seg her og foreldreovernatting i nær tilknytning. 

Prosjektgruppen er klar på at etablering av enerom med plass til foresatte ikke vil frigjøre vesentlige deler 

av foreldreovernattingen til annen virksomhet. Familier trenger arealer for å samles, foresatt til 

intensivkrevende barn trenger et rolig sted å sove ut, fødeavdelingen vil fortsatt ha sitt behov uendret og 

pasientgrunnlaget vil øke betydelig ved sammenslåingen. 

Nyfødtintensiv er plassert i nye H-blokk plan 7 og må sikres god kommunikasjon til den øvrige 

barnevirksomheten med broer både fra D1 og E1-område i flere plan (Plan 2, 3 og 4) som ender nær 

heisforbindelse og trapper samt til de nye I byggene. 

En gjennomgående øst-vestakse vil med kreative løsninger kunne gi et moderne og komplett barne- og 

ungdomssykehus fullt integrert i Nye OUS. Fellesressurser som operasjon, røntgen og behandlingsområder 

blir plassert sentralt i krysset mellom det store sykehusets nord-sør akse og barnevirksomhetens øst-

vestakse. Dette kan videreføre felles bruk av kritisk kompetanse og teknologi for voksne og barn. Dette er 

også i fremtiden avgjørende for å gi norske barn et tilbud på internasjonalt toppnivå på tross av begrenset 

befolkning og store avstander med desentralisert helsetilbud. 
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Vi vil i det følgende sette opp en rekke alternative løsningsforslag som i varierende grad tilfredsstiller 

våre foreslåtte prinsipper for planlegging. Vi vil prioritere disse forslagene ut fra hvor godt både 

prosjektets mandat og planleggingskriterier er oppfylt. Mange av de angitte løsninger vil på et eller flere 

punkter utfordre rammene gitt for plassering av barnefunksjonene i skisseprosjektet. Arealrammene vil 

ikke bli utfordret eksplisitt i rapporten da vår oppgave i denne omgang er å omtale og plassere 

funksjonene innbyrdes. Det er utført et stort arbeid av alle fagmiljøene der også nåtidig og fremtidig 

pasientvolum, utviklingstrekk og arealbehov er grundig behandlet. Dette viktige grunnlagsmaterialet 

vedlegges også rapporten og kan på noen områder utfordre skisserapportens arealrammer. 

13.3  Barneakuttmottak 

Mottak av barn i OUS er komplekst sammensatt som følge av ulik organisering mellom virksomheten på RH 

og Ullevål, mellom kirurgiske og medisinske fagområder og mellom traumemottak og generelt mottak for 

voksne og eget mottak for barnemedisinske pasienter på Ullevål. Prinsippet om «én dør inn» for barn og 

ungdom til sykehuset er utfordrende å innfri.  

Det mottas ca. 5500 barn årlig til innleggelse eller vurdering for innleggelse på barnemottaket på Ullevål. I 

tillegg tas det imot ca. 2200 barn med kirurgiske problemstillinger, hovedsakelig i felles akuttmottak på 

Ullevål. Det er ikke barnemottak på RH og både elektive og akutt innlagte pasienter kommer etter avtale 

direkte på fagspesifikke barnemedisinske sengeposter eller KAB. Innleggelser av ustabile pasienter sluses 

på RH direkte til barneintensiv og i enkelte tilfelle direkte til adekvat operasjonsstue, mens de på Ullevål 

mottas i traumemottaket. 

En av forutsetningene i skisseprosjektets plassering av barnevirksomheten er behovet for eget 

barnemottak inntil isolater med egen inngang dvs i bakkenivå. Dette fant man plass til i I1+2 plan 2. Arealet 

og utforming er omtrent som de tilsvarende nåværende funksjoner på Barnesenteret på Ullevål. Dette er 

ikke dimensjonert for å overta det store antallet kirurgiske barn eller fagspesifikke akutte innleggelser som 

har en annen logistikk i de nåværende lokaler. Skisseprosjektet har felles akuttmottak sørvest i H1+2+3 plan 

U1 som ligger for langt fra I 1 plan 2 til at det vil bli lett å bruke felles medisinske ressurser. Med direkte 

transportårer mellom barnemottaket og hovedmottaket som f.eks direkte kulvert fra H-plan U1 til I 1 med 

heis opp i plan 2 der barnemottaket ligger ville transportstrekningen likevel bare vært ca 100 m og 2 

etasjer i heisen. 

Covid-19 pandemien har synliggjort et tidligere underkjent behov for arealer for triagering av smitte ved 

ankomst til sykehuset. Det bør planlegges et slikt areal i inngangsområdet til barneakuttmottaket. 
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 Elektive pasientforløp antas ikke å underlettes av at mottak er organisert til et felles akuttmottak.

Disse pasientene bør fortsatt tas imot direkte på de fagspesifikke enhetene.

 Sirkulatorisk og respiratorisk ustabile pasienter bør uavhengig av alder ankomme felles

traumemottak for effektiv stabilisering.

 Det er et klart ønske fra prosjektgruppe og styringsgruppe at det etableres et felles

barneakuttmottak med observasjonsplasser for akutte innleggelser både for medisinske og

kirurgiske problemstillinger. Dette er avhengig av at adekvat medisinsk ekspertise er tilgjengelig fra

de forskjellige spesialiteter. Det er også avhengig av at nødvendig areal overføres fra felles mottak

til barneakuttmottaket.

13.4 Barnemedisinske sengeområder 

Barnemedisinske sengeposter har nært driftsmessig samarbeid med barnemedisinske isolater på 

infeksjonsposten og med barnemottak. Disse er fastlagt i skisseprosjektet med inngang fra bakkeplan i nivå 

2 i nytt I-område. Det er derfor ønskelig å legge flere av de øvrige barnemedisinske sengeområdene i I-

området. Nærhet til barneintensiv og toraksintensiv kan tilfredsstilles hvis dette fortsatt får plass D1 i plan 

4  ev i nytt H-bygg med direkte inngang fra I-bygget. Man er også nær barnerøntgen og prosedyrer i 

narkose hvis dette fortsatt ligger i tilstøtende deler av D1 plan 2. Det diskuteres også om sengeområder for 

enkelte spesialfunksjoner som allergologi, nevrologi, reumatologi skal forbli i E2, plan 2 (Barnepost 1) og 

om barnekardiologi bør beholde sine undersøkelsesrom i E2, plan 2 og etablere sengeområde med 

intermediærsenger for å overta mere av behandlingssløyfen fra torakskirurgisk avdeling i lokaler i E2 plan 4 

der nyfødtavdelingen flytter ut.  

Barnekreft er etablert med fire spesialrom for beskyttende isolasjon (overtrykksisolater) i plan 3 E1 som 

nødvendig forutsetning for benmargs-tx. Det er nærhetsbehov til både barneintensiv, radiologi/ prosedyrer 

og til onkologisk dagpost og det er i fremtiden behov for 6 beskyttende isolater. Prosjektet må diskutere 

om disse behovene ivaretas best ved å flytte til I-området, eller ved fortsatt drift i E1. 

I skisseprosjektet er plan 2, 3 og 4 i I-området markert til bruk for sengeområder barn. I-bygning plan 6 er 

markert som poliklinikk. I skisseprosjektet ble det gitt innspill om at I-område plan 6 kunne være sengepost 

hvis I-plan 3 ble omdisponert til ambulant virksomhet. Det er store driftsmessige fordeler at beslektede 

avdelinger legges med sammenhengende fleksible sengeområder som kan justere antall senger etter 

ferieavvikling, varierende pasienttilgang og endrede behandlingsformer. Sengeområder som brer seg over 

både I1+2 i plan 3 og 4 gir således nærhet til sentrale fellesfunksjoner og store driftsmessige fordeler.  
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13.5  Kirurgiske sengeområder for barn 

De forskjellige sengeområdene for kirurgisk barn og ungdom består i dag av nær 86 fysiske senger (70 

budsjetterte) fordelt på fire sengeområder med barnekirurgi i områder for barn og ungdom både på RH og 

Ullevål, men også fjerne sengeområder lengst nord i plan 4- i eksisterende sengeområder som ellers er for 

voksne på RH- for nevrokirurgi, plastikk kirurgi og ØNH. 

De kirurgiske barna må få en sentral plassering både i forhold til den nye og den eldre behandlingsdelen. 

De øvrige kirurgiske spesialitetene vil ha sine funksjoner både i D-området plan-4 og i H-området og en 

samling av barneområdene i E- I aksen vil gi nærhet til både infrastrukturen for barn og ungdom og 

behandlingsområdene. De kirurgiske spesialitetene som både behandler barn og voksne i sine poliklinikker 

har i utgangspunktet ønsket å fortsette sin polikliniske drift uendret. 

13.6 Ambulant virksomhet 

Skisseprosjektet plasserer poliklinikk for barn i I1, 6. etasje i tillegg til de eksisterende områder for 

poliklinikk og dagpost i E1, 1. etasje. Det finnes i tillegg dagpost for barnekirurgi i D2-3 1. etasje og det blir 

flyttet et stort volum dagkirurgi og en pediatrisk dagpost fra Ullevål. Kliniske forskningsposter på både 

Ullevål og Rikshospitalet er også etablerte funksjoner som gir ambulante tjenester til store pasientvolum. 

Barnekardiologi har egen poliklinikk i E2, 2.etg med venterom, kontorfunksjoner, spesialrom for 

ekkoundersøkelser, belastningstester og ekko-granskning. 

Stor ambulant virksomhet i form av nevrohabilitering for barn fra Ullevål er utsatt til etappe 2 og må kunne 

integreres i det fremtidige poliklinikkområdet. Det er i tillegg ca 160 m2 ikke-programmert poliklinikkareal 

som man i følge skisseprosjektet må finne plass til i 1. etappe. 

Skisseprosjektet gir i utgangspunktet ikke noen god løsning for en samlet og funksjonell ambulant funksjon 

som kan tilfredsstille våre planleggingsprinsipper. 

Poliklinikkarealer ligger øverst i I1 eller lengst fra inngangspartiet i E1-2 slik at den største 

pasientpopulasjonen med de korteste oppholdene må bevege seg lengst gjennom sykehuset. Dette bryter 

med prinsippene for pasientflyt, pasientsikkerhet, orienterbarhet og holdbarhet. Poliklinikk bør av 

praktiske og smittevernmessige hensyn legges så nær inngangen som mulig. Økende andel ambulant 

virksomhet må gi muligheter til fleksibilitet og utvidelse av poliklinikkområdet. 
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I diskusjonen om ambulant virksomhet fremgår det at alle nye sykehus har opplevd økt press på ambulante 

funksjonsområder. Det er ønskelig å etablere poliklinisk område nær inngangspartiet for barne- og 

ungdomsområdet i I-blokken slik at store pediatriske pasientvolum ikke må gå igjennom hele 

voksensykehuset på vei til og fra polikliniske konsultasjoner. Det anbefales sterkt å omdisponere I slik at 

man finner naturlig plass til ambulant virksomhet med direkte kommunikasjon fra inngang og vestibyle 

til barne- og ungdomssykehuset i bakkeplan av I-bygningen. Dette kan oppnås ved å etablere 

inngangsparti med vestibyle fra ankomsttorget i overgangen mellom I1 og I2. I2 plan 1 kunne omdisponeres 

til hoveddel av barnepoliklinikk, skjermet enhet for prøvetaking av barn i østre del av laboratorieområdet i 

I1 plan 1 og direkte heisforbindelse til poliklinikk i I1 6. og evt 7.etg.  

14. Konkrete løsningsmodeller for samlokalisering av sykehusfunksjoner for barn og

ungdom i Nye OUS 

Logikken i den konkrete plasseringen av funksjoner i de følgende forslag baserer seg på prosjektgruppens 

prioriteringslister for nærhetsbehov (Vedlegg 15). Medisinsk nødvendig nærhet som felles område for 

barneintensiv (BIVA) og toraksintensiv barnestue og denne enhetens tilsvarende behov for rask og sikker 

transport til torakskirurgisk operasjonsstue er vurdert til å ha særlig høy prioritet.  Dette medfører at en 

fortsatt plassering av toraks operasjonsstue (ny hybridstue?) i D2 vil gi sterke føringer for utbygging av 

familievennlige lokaler for BIVA i D1. Likeledes vil etablering av toraks-hybridstue, toraks-intensiv, 

traumekirurgi/ multitraumer hos barn i H gi føringer for etablering av BIVA i det nye H-bygget. Flere av 

prosjektdeltagerne er  bekymret over at en plassering av BIVA i 6. eller 7. etg. i H gir en lite sentral 

plassering i forhold til både operasjonsstuene i 4.etg, sengeområdene i E og I og barneakuttmottaket i I. Et 

tredje alternativ som kan sikre BIVA og toraksintensiv en sentral plassering i barneaksen i nybygg- og 

samtidig rask forbindelse til traumemottak og nyfødtintensiv er å etablere BIVA og TKAI i første lamell i H 

blokkens 4. plan der ny oppvåkning nå er tegnet inn. Dette ville gi direkte  og heisfri kontakt med 

sengeposter i E1 (og ev E2), med nye og gamle operasjonsavdelinger og med stort sengeområde i I1+2. 

Oppvåkningen kunne i tilfelle flyttes til nåværende BIVA og TKAI. 

Det er utfordrende at skisseprosjektet ikke anviser areal til separat inngangsområde/ vestibyle for barne- 

og ungdomsområdet. Dette må planlegges i ankomstområdet i øst og I 1. plan peker seg ut. Et mindre 

gunstig alternativ er I plan 2 fra nordsiden, men dette ligger i en trang passasje mellom pasienthotell og 

barneakuttmottak/ infeksjonsposten som begge skal ha separate innganger. 
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Det er helt nødvendig å etablere ambulant virksomhet som en samlet poliklinikk nær inngangsområdet av 

logistiske hensyn og av smittevernhensyn. Dette ligger heller ikke i skisseprosjektet og må tilpasses ved 

rokader av annen virksomhet. Også her peker I plan 1 seg ut. Et dårligere alternativ er I plan 3 hvis 

hovedinngangen må bli på nordsiden av I plan 2. Det er også diskutert om I1+ 2, 4 etasje bør frigjøres til 

poliklinisk virksomhet som senere kan omdisponeres til nevrohabilitering og øvrige funksjoner for barn og 

ungdom i etappe 2. Sengeområdene for barn i I1+ 2, plan 3 og 4 måtte i tilfelle erstattes av arealet i I1, plan 

6, 7, 8, 9. Nærhetsbehovet som sengeområder med akuttfunksjoner og intermediærpasienter har til 

barneintensiv vil være vanskelig å tilfredsstille ved plassering av BIVA høyt i H og sengeområder høyt i I.    

4. plan i I bør både på grunn av nærheten til både felles behandlingsområder og BIVA, og på grunn av

muligheten til fleksible sengeområder med intermediærfunksjon reserveres til sengepost. Det anbefales 

derfor ikke at man etablerer poliklinikk hverken for voksne eller barn her. 

Det er helt entydige signaler fra barne- og ungdoms klinikken (BAR) at det er stort behov for fysisk samling i 

et begrenset område av sykehuset. «Barneavdelingen» har felles vaktordninger og komplekse pasienter 

med sykdommer i mange organsystemer og en samling av «subspesialitetene» er nødvendig og 

etterlengtet. Pediatri har ingen formelle subspesialiteter og som kun én generell spesialitet kreves én 

generell og felles avdeling. Fleksible løsninger som svar på fagutvikling der postfordeling vil endres over tid 

samt driftsfordeler som sammenslåing av sengeområder under ferieavvikling og felles bruk av begrensede 

pleieressurser er avgjørende driftsøkonomiske faktorer. Gevinstrealiseringsplanene er helt avhengig av 

geografisk samling av like funksjoner (sengepost, dagbehandling og poliklinikk) fra Ullevål og RH. Siden 

infeksjonsposten og mottaket allerede er plassert i I er dette den foretrukne plassering. Lignende 

argumentasjon er også gjeldende for samling av kirurgiske barneposter. 

E- bygget ligger ideelt i forhold til både røntgen avdelingen i D+H plan 2 og til operasjonsavdelingen i D+H

plan 4, med fem planlagte direkteforbindelser i plan (1),2,3 og 4 og like ved traumemottaket i H. Det er 

direkte inngang til foreldreovernattingen og til eksisterende arealer for fysioterapi, skole, lek, ungdomsrom 

og skjermede uteområder.  

Dagavdelinger og dagkirurgi der det er færre pasienter som oppholder seg en lengre periode på sykehuset 

vil kunne benytte lokaler i E1. Spesialisert poliklinikk med spesielt utstyrsbehov som f.eks. 

Barnekardiologisk poliklinikk kan overveies å beholde sin plassering som et kompromiss for å unngå 

unødvendig dyre ombygginger.  En annen mulighet er at arealene der nyfødtintensiv flytter ut kan 

omdisponeres til kirurgisk dagpost. Dette ville ha god nærhet til operasjonsavdeling og oppvåkning og de 
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planlagte barnekirurgiske sengeområdene. E1 plan 1 kunne videreføres som barnemedisinsk dagavdeling/ 

poliklinikk som man vanskelig får plassert i sin helhet i I avsnittet eller man kunne ha voksenmedisinsk 

poliklinisk virksomhet her for senere rokade med barnehabiliteringen fra Ullevål. 

E-bygget er ikke tilpasset gjeldende forskrifter for barn og ungdom på sykehus. Det vil kreve ombygginger å

gjøre lokalene tidsmessige og forskriftsmessige. Hvis kravet om enerom gjør at kapasiteten i de nåværende 

sengeområdene i E blir for liten for det beregnede sengebehovet (ca 12-14 enerom på hver av de 

nåværende barneposter 1, 2 og 3), vil lokalene fra nyfødt eller ev den fraflyttede fødeavdelingen eller 

barselavdelingen ligge egnet til som tilskudd til sengeområde for barn og ungdom. 

Avstanden fra E til felles barneakuttmottak i I og til infeksjonsavdelingen med isolatene er en ulempe 

spesielt for den barnemedisinske virksomheten, mens en plassering av BIVA og oppvåkning i D  (ev 

oppvåkning i D og BIVA i H lamell 1  4.etg.) vil være en fordel for kirurgiske barn i E.  

15. Prosjektgruppens prioriterte forslag for samlokalisering av sykehusfunksjoner for

barn og ungdom i Nye OUS 

Prosjektgruppen er enstemmige om følgende prioritering av våre forslag for et nytt samlet område for 

barn og ungdom i Nye OUS, integrert i det etablerte sykehuset. 

1. Vi ønsker et tydelig «identitetsbærende» og sammenhengende sykehustilbud for barn og unge

med eget inngangsområde, felles akuttmottak for kirurgiske og medisinske barn og

gjennomgående utforming som tilfredsstiller forskrifter for barn og ungdom på sykehus. Egne

transportårer for pasientene skal utgjøre skjellettet som sikrer sammenhengen mellom de

forskjellige avsnitt.

2. Samling av like funksjoner, både sengeområder og ambulante, fra US og RH i Nye RH. God

plassering av barnepoliklinikk fra Ullevål og RH nær inngangen. Tilsvarende god plassering av

spesialpoliklinikker, sykehus BUP/ABU,  dagposter og dagkirurgi lengre inn i bygget.

3. Barneintensiv må ligge inntil intensivbehandling av hjerteopererte barn, i nær kontakt med

operasjonstuer for ustabile pasienter og med direkte kommunikasjon (nærliggende i samme

etasje eller nærliggende og kun en heistransport) til nyfødtintensiv, traumemottak og

barnemottak. God kommunikasjon til kirurgiske og medisinske samarbeidende sengeposter og

intermediærområder.
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4. Andre sentrale fellesfunksjoner som barneradiologi med MR, oppvåkingsområder og kliniske

servicefunksjoner må ha nær forbindelse til akuttfunksjonene og god kommunikasjon til

sengeområdene for barn og ungdom

De følgende eksempler er bare illustrasjoner om fordeler og ulemper ved forskjellig innplassering av 

funksjonene i området for sykehusbehandling av barn og ungdom i Nye OUS. Føringer for den innbyrdes 

plasseringen må ta hensyn til virksomhetens nærhetsbehov med annen aktivitet som ennå ikke har blitt 

plassert endelig i byggene. Vi tar utgangspunkt i sengeområdenes grunnleggende kvaliteter og i  

prioriteringspunktene over. Nye forutsetninger vil kunne snu argumentasjonen på hodert slik kapittel 16 

om mulige effekter av rokadeprosjektet viser. 

15.1 Inngang, poliklinikk, dagposter og dagkirurgi 

Muligheter: 

1. Inngang og vestibyle fra ankomsttorget i sammenheng med poliklinikkområde i I 1+2 i plan 1, mere

poliklinikk, dagposter og dagkirurgi med direkte heis til øvre deler av I 1  og i E 1 plan 1

Fordeler: 

 Synlig  og sentral inngang og vestibyle fra ankomsttorget

 Stor poliklinikk nær inngang og mulighet for direkte heis til øvrig poliklinikk og dagposter

 Viktige arealer for sengeområder bevart i I 1+2  plan 3 og 4

 Barnelaboratorium samlokalisert med vestibyle, poliklinikk og prøvetagning for voksne

 Kirurgisk dagpost i 1. etg og i nær relasjon til øvrig kirurgisk virksomhet

Utfordringer: 

 Vanskelig å etablere direkte barnevennlig kommunikasjon mellom inngangen i I og virksomhet i E

 Utfordrende å finne tilfredsstillende erstatningareal for planlagt auditorium i I2-1.etg.

2. Inngang og vestibyle i overgangen I1-C plan 2 med vertikal forbindelse til poliklinikk i I1+2  plan 3.

Øvrig poliklinikk, dagposter og dagkirurgi høyere i I1, i E1 plan 1 eller ev E2.

Fordeler: 

 Stort og fleksibelt poliklinikkområde nær inngang
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 Dagposter og dagkirurgi med mulighet for fleksibel plassering i forhold til tilsvarende

sengeområder

Utfordringer: 

 Trang og bortgjemt inngang i området for akuttmottak, infeksjonsavdeling og sykehotell

 Vestibyle (Plan 3) en etasje over gateplan (Plan 2) som er dårligere tilpasset bevegelseshemmede

 Legger beslag på areal (I1+2  plan 3) som er velegnet for fleksible og fremtidsrettede sengeområder

nær mottak og infeksjonspost

15.2 Sentrale fellesfunksjoner som BIVA/TKAI og Barneradiologi med MR 

Muligheter: 

1. BIVA/TKAI i H1 plan 4, Barneradiologi i H1 plan 2

Fordeler: 

 BIVA/TKAI i nye lokaler som tilfredstiller gjeldende forskrifter

 BIVA/TKAI i direkte kontakt med ny operasjonsavdeling hvis mye av operativ virksomhet for barn

havner her- og relativt nær midten av hele operasjonsområdet

 Direkte heis for både rtg og BIVA til nyfødtintensiv og traumemottak. Kort heisfri kontakt med

sengeområdene i I og E plan 4. Og tilfredsstillende tilgjengelighet for barneakuttmottak og øvrige

sengeområder i I og E.

 Barnerøntgen i nye lokaler med mulighet for moderne multimodalitets laboratorier.

 Utfordringer: 

 Kun vertikal forbindelse med Nyfødt Intensiv i H plan 7 vanskeliggjør bruk av felles ressurser

 Vanskelig å finne tilsvarende sentral plass for oppvåkning. (Forslag D1, plan 4)

 BIVA/TKAI uten horisontal forbindelse med stor intensivavdeling i H, plan 6

 Fordel hvis mye operativ virksomhet for barn kommer i H

2. BIVA/TKAI i H1  plan 7, Barneradiologi i H1 plan 2

Fordeler: 

 Direkte kontakt mellom nyfødtintensiv og BIVA/TKAI med felles utviklingsmuligheter.
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 Direkte heis til traumemottak

 Direkte heis til barnertg som ellers har samme fordeler som i eksempel 1

Utfordringer: 

 Kun vertikal forbindelse med operasjonsstuer og generell intensiv

 Lengre avstand til barnemottak

 Avhengig av heis til alle øvrige sengeområder

 Ikke plass til TKAI sammen med BIVA i H1 plan 7

3. BIVA/TKAI i H1  plan 6, Barneradiologi i H1 plan 2

Fordeler: 

 Direkte sammenheng og samdriftsfordeler med generell intensiv

 Heis til traumemottak

 Heis til barnertg

Utfordringer: 

 Kun vertikal forbindelse med operasjonsstuer

 Ikke i samme plan som nyfødtintensiv hindrer felles utviklingsmuligheter

 Lengre avstand til barnemottak

 Avhengig av heis til alle sengeområder

4. BIVA/TKAI i D1 plan 4, Barneradiologi i H1 plan 2

Fordeler: 

 Direkte kontakt mellom BIVA/TKAI og operasjonsavdeling, oppvåkning, store sengeområder i E og

I.

 Sentralt i E-I aksen ( Litt kortere til infeksjon og barnemottak- og litt lengre til traumemottak og

nyfødt enn med BIVA i H1)

 Sentral barnertg som ellers har samme fordeler som i eksempel 1

Utfordringer: 

 Dyr/vanskelig ombygging av BIVA for å oppnå forskriftsmessige lokaler for Barn og Ungdom
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 Vanskelig å oppnå bruk av felles ressurser mellom nyfødt og BIVA/TKAI

Plassering av sentrale funksjoner midt i I-E aksen er en forutsetning for å gi tilfredsstillende logistikk for de 

sykeste pasientene. En plassering av BIVA i plan 4 ser ut til å gi best logistikk, men en eventuell plassering i 

andre etasjer må ses i sammenheng med hvilke faglige sammenhenger man ser det mest formålstjenlig å 

utvikle. 

15.3 Fordeling av sengeområder 

Det vises til diskusjon i kapittel 13. 

Både de kirurgiske og de medisinske miljøene ønsker best mulig samling med best mulig nærhet til sine 

behandlingsområder og samarbeidspartnere. Utviklingen av medisinen kan også føre til at grensene 

mellom medisinske og kirurgiske fag endres f.eksempel med økende grad av intervensjonelle prosedyrer. 

Der er derfor tidlig å gi nøyaktig plassering av de forskjellige fagområdene i de aktuelle sengeområdene. 

Det er store driftsmessige fordeler med sammenhengende og fleksible sengeområder der fagtilhørighet 

kan endres etter endret behov. Slike løsninger vil gi en viktig mulighet til sammenslåing av sengeposter og 

nedstengning ved ferieavvikling etc. Det blir også lettere å etablere felles integrerte intermediærområder. 

Plan 3 og 4 i I1+2 har slike kvaliteter og bør reserveres til sengeområder for barn. De øvre etasjene i I1 vil 

også kunne ha gode kvaliteter som forskriftsmessige sengeposter for barn og ungdom, men mere avhengig 

av heisforbindelse til sentrale funksjoner og mindre areal til fleksibilitet og samdrift. 

De øvrige aktuelle områdene ligger i E1 plan 2 til 4 og videre i E2+3  i plan 2 og 4. Videre planer kan også føre 

til at områder i C2+3 kan bli aktuelle. Alle disse områdene trenger vesentlige endringer om krav til enerom 

og forskriftsmessige fasiliteter for barn og ungdom skal være ivaretatt. 

Ved en fordeling med både barnemedisinske og kirurgiske sengeområder i I og E vil man fordele ulempene 

med eldre lokaler som må oppgraderes på de forskjellige spesialiteter. En slik løsning gir ulemper i forhold 

til samling av fagområdene og gjennomgående lengre avstand for noen av de kirurgiske sengområder til 

operasjonsavdeling og BIVA. Enkelte barnemedisinske fagområder der planlagte opphold til utredning og 

operasjoner (f.eks Barnekardiologi) har mindre direkte kontakt med barnemottak og mere med BIVA og 

torakskirurgisk virksomhet. Man kunne ev se for seg en plassering i E avsnittet, men dette ville hemme 

felles intermediærdrift og gjøre bruk av isolatene på infeksjonsposten mindre tilgjengelig. 
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16. Alle barn og ungdom plassert i I og tilliggende C-fløy, samt D og H?

Rokadeprosjektet der utflyttingen av virksomhet fra arealer som skal rives for å gjøre plass for Nye OUS, og 

som da må plasseres i midlertidige lokaler, gir økt interesse for E-avsnittet. Man tenker seg akuttmottak og 

kanskje voksenmedisinske poster mot nordvest i D og i E-området. Vårt prosjekt ser en sannsynlig og to 

mulige konsekvenser av dette. 

1. Eksisterende virksomhet for barn og ungdom i E-avsnittet er bekymret for støy, forurensning og

innskrenkning av allerede begrenset areal ved omdisponering og utbygging nord i E-området. Dette

gjelder spesielt helikopterlanding i forhold til syke nyfødte og behandlingen av psykisk ustabile og

engstelige ved ABU, samt bruken av foreldreovernattingen.

2. De midlertidige sengeområdene kan planlegges med tanke på etterbruk for barn og ungdom og

ombygges med tilsvarende standard og plassering som passer med planene for det fremtidige

barne og ungdomssykehuset.

3. E-området omdisponeres til bruk for sykehuset for øvrig og området for behandling av barn og

ungdom planlegges som en samlet enhet i ny bygningsmasse i I, H og ny C.

Med hensyn til de to siste punktene kan det ses åpenbare fordeler med samlet plassering av hele barne- og 

ungdomssykehuset i nybygg ved inngangspartiet til Nye RH. Nye lokaler som tilfredsstiller forskrifter, 

tydelig logistisk og arkitektonisk sammenheng og koherent planlegging av den samlede virksomhet er blant 

slike fortrinn. En forutsetning for dette er at lokalene som klargjøres for barn og ungdom i C-bygget 

utformes i samsvar med forskrifter for barn på sykehus. Det kan således sies at begge løsningene vil kreve 

ombygginger av eldre sengeområder hvis man skal oppfylle forskriftene for barn på sykehus. 

Ved ettertanke er det også ulemper. I-området stikker langt ut i sykehusets ankomstområde som må være 

preget av travelhet- og med meget høy utnyttelsesgrad. I-bygget har ingen bred anleggsflate mot 

behandlingsområdene hverken i D eller i H byggene. Direkte inngang fra E1 mot BIVA, ny 

operasjonsavdeling og ny røntgenavdeling og tilsvarende direkte kontakt mellom de øvrige E-avsnitt og de 

eldre operasjons- og  røntgensfasiliteter gir bedre logistikk enn plassering i en høy etasje i I med 

avhengighet av en eller flere heiser og lange korridorer for alle prosedyrer. 

Det er også langt til skjermede uteområder, friluftsykehuset og ikke minst foreldreovernattingen fra I og C 

områdene. Virksomhet for barn og ungdom som er gjennomgående fra den østre til den vestre delen av 

bygningsmassen vil også gi større fleksibilitet i valg av videre utviklingsmuligheter i fremtiden. Det er derfor 
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mange gode argumenter for å beholde øst-vest aksen som prinsipp i planleggingen av området for 

behandling av barn og ungdom i Nye OUS. 

17. Vedlegg

Vedlegg 1: Identitetsbærende tverrfaglige funksjoner i et barne- og 
ungdomssykehus 

Vedlegg 1 NYE OUS 

Tverrgående Arbeidsgruppe 290720.pdf

Vedlegg 2: Barnefysioterapi i Nye OUS 

Vedlegg 2 

Barnefysioterapi i Nye OUS.pdf

Vedlegg 3: Barnemedisinsk dagpost og poliklinikk – Nye OUS 

Vedlegg 3 

Barnemedisinisk dagpost og poliklinikk.pdf

Vedlegg 4: Nye OUS Barnehabilitering 

Vedlegg 4 Nye OUS 

Barnehabilitering.pdf

Vedlegg 5: Barnemedisinske sengeområder – Nye OUS 

Vedlegg 5 

Barnemedisinske sengeområder Nye OUS.pdf

Vedlegg 6: Barnepalliasjon – Nye OUS 

Vedlegg 6 

Barnepalliasjon Nye OUS.pdf

Vedlegg 7: Barnenevrokirurgi 

Vedlegg 7 

Barnenevrokirurgi.pdf

Vedlegg 8: Plastikk-kirurgiske barn i OUS 

Vedlegg 8 

Plastikk-kirurgisk barn i OUS.pdf

Vedlegg 9: ØNH barn i Nye OUS 

Vedlegg 9 ØNH barn i 

Nye OUS.pdf

Vedlegg 10: Barneortopedi 

Vedlegg 10 

Barneortopedi.pdf
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Vedlegg 11: Barnekirurgi i OUS 

Vedlegg 11 

Barnekirurgi i OUS.pdf

Vedlegg 12: Kirurgisk avdeling for barn 

Vedlegg 12 Kirurgisk 

avdeling for barn.pdf

Vedlegg 13: Referansegruppe PO/intensiv og radiologi BAR 

Vedlegg 13 

Referansegruppe PO intensiv og radiologi BAR.pdf

Vedlegg 14: Barnehjertekirurgi: Innspill Prematurforeningen og 

Foreningen for hjertesyke barn Vedlegg 14 

Barnehjertekirurgi inspill prematurforeningen og foreningen for hjertesyke barn.pdf

Vedlegg 15: Nærhetsbehov sentrale fellesfunksjoner 

Vedlegg 15 

Nærhetsbehov sentrale fellesfunksjoner.pdf

Vedlegg 16: Thoraxkirurgiske barn ved Nye OUS 

Vedlegg 16 

Thoraxkirurgiske barn ved Nye OUS.pdf

Trykk på vedlegg for å komme direkte til riktig sidetall.
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 «Se meg som hel, ikke bare som del» 

RAPPORT NYE OUS 

BAR arbeidsgruppe for «Tverrgående funksjoner; inkl. skole, «lek», fysio, kef, Sjeldenavd og BUP» 

Fem sentrale konklusjoner fra arbeidsgruppen 
1. Riktig arkitektur er helsefremmende, understøtter behandlingen og bidrar til bedre pasientsikkerhet

1
;

enerom, belysning, positiv avledning og naturlige utearealer.
2. Det må være tilpassede arealer som gjør det mulig å ha effektive tverrfaglige poliklinikker der

pasienten kan møte involverte fagfolk en-til-en innenfor et avgrenset område.
3. Tilrettelagt fysisk aktivitet og trening gir kortere rehabiliteringsperioder etter sykdom og skade, og

krever egnede arealer.
4. Det må tilrettelegges for ungdomspasienter gjennom egne ungdomsfløyer på hver barne- og

ungdomsavdeling; gjelder også for ungdom evt. inneliggende voksenavdeling. Dette bør gjenspeiles i
valg av farger, møblering, dekor og annet utstyr.

5. Endringer i sykdomspanorama vil øke antallet krevende lokale-, regionale- og landspasienter. Barn og
ungdom har rett til å ha sine nære pårørende hos seg, og søsken har krav på å bli ivaretatt i sykehuset.
Dette fordrer gode fasiliteter både i forhold til overnatting, oppholdsrom, kjøkken, vaskerom, lekerom
og kort vei til dagligvarebutikk.

For øvrig forutsetter vi at kravene til universell utforming følges. 

1. Bakgrunn:
Arbeidsgruppen ble vedtatt etablert ifm Styringsgruppemøte BAR Nye OUS 27.05.20. Gruppens
sammensetning ble der vedtatt med følgende representanter: Trond H. Diseth (leder), Berit Line
Midttun (nestleder), Shahram Ariafar (brukerrepresentant), Hanne Giæver Macleod (fysio), Berit
Christoffersen (ped), Rina Lilje (kef/VO), Olve Moldestad (SSD), Ragnhild Hals (Barnepr.), Helene
Gjone (overlege), Maren Østvold Lindheim (psyk.spes), Monica Fjeldsgård (kl. sos.), Åsmund Wætten
(rektor), Stine Romfog (kontaktspl. barnehjerte), Nina Løvhøiden (kef/TV) og Hans Christian Erichsen
(overlege/TV).
Oppgaven til Arbeidsgruppen er å levere grunnleggende premisser til BARs representanter i
sykehusprosjektet «Barn og ungdom i nye-OUS», som igjen skal foreslå plassering av de «store
byggeklossene» for barn og ungdom i det nye sykehuset slik at det kan tegnes detaljert i
forprosjektet som starter i november. En slik 4. arbeidsgruppe skal da gi grunnlag for en
«identitetsskapende infrastruktur for et fremtidens Barne- og ungdomssykehus».

Arbeidsoppgaver: Styringsgruppen ønsker; tross innsikt i at «mandatet for konglomeratet er mindre 
lettfattelig og konkret enn en opptelling av senger/polikliniske konsultasjoner nå og i fremtiden», at 
Arbeidsgruppen kan løfte prosjektet fra å være et puslespill med for få brikker til noe nærmere en 
visjon: 
• Skaffe oversikt over tverrgående virksomhet på dagens på RH og Ullevål inkl. skole, fritidstilbud,

ungdomsrom og aktiviteter, digitale pedagogiske og også fritidsløsninger, bemannet lekerom v/
småbarnspedagoger, musikkterapi, klovner og alt som er nødvendig for å gjøre et sykehus til et
sted for barn og ungdom i vekst og utvikling. Og hvordan arealene for dette kan integreres i det
nye sykehuset.

• Angi behov for foreldrefasiliteter, samtalerom, stillerom og alt som er nødvendig for å gjøre et
sykehus til et sted å ivareta familier i krise.

1
 R Ulrich, 2012 

Vedlegg 1:

https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn-universell-utforming-bokmal/6.-om-universell-utforming/om-universell-utforming/
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• Fysioterapi og ergoterapi er ikke lagt inn med nytt areal i etappe 1 på RH; må skaffe oversikt
over hva som mangler og hva vi kan planlegge for denne tjenesten i nye OUS.

• Vurdere sannsynlige utviklingstrekk av fremtidig sykdoms-/sykehuspanorama med flere alvorlige
syke innlagt, og mere ambulant virksomhet og hjemmesykehus for de mindre akutt
behandlingstrengende; og da spesifikt med konsekvens for det ovenstående.

• Ta med i betraktning at kostbare ombygginger av eksisterende funksjonsområder må unngås.
• Ut fra summen av dette foreslå hvordan BAR helst ser at identitetsbærende og nødvendige

tverrgående funksjoner for barn og ungdom skal integreres i det nye sykehuset.

Gjennomføring: Det er gjennomført til sammen 3 møter. Arbeidsgruppen anser seg som 
representativ for klinikkens tverrgående funksjoner. Foreliggende rapport er utviklet gjennom en 
åpen prosess hvor alle har bidratt inn, og hvor alle samstemmer i den foreliggende tekst. 

2. Utgangspunkt:
Vi legger til grunn eksisterende lovverk og forskrift; «Pasient- og brukerrettighetsloven», «Forskrift
om barns opphold i helseinstitusjon», «FN’s barnekonvensjon», «FN’s konvensjon (2013) vedr.
mennesker med nedsatt funksjonshemning (CRPD)», «Likestillings- og diskrimineringsloven» og
«Opplæringsloven», endring i sykdomspanoramaet i norske barne- og ungdomsbefolkningen, dagens
kunnskap om samspillet mellom fysisk og psykisk helse og arkitektur, samt brukerperspektivet. Dette
bygger opp under en fremtidsrettet moderne barne- og ungdomsmedisin som er helhetlig, tverrfaglig
(ikke fler-), bio-psyko-sosial tilnærming i både teori og faglig/praktisk utøvelse, og som derfor må
legge premissene for barn, ungdom og deres familier i det Nye OUS.

a) «Lovverk og forskrifter»
• «Forskrift om barn og unge i helseinstitusjon» slår fast at en skal 1) Unngå sykehusinnleggelse; dvs
mest mulig poliklinisk og dagpasient behandling. 2) Avdelinger skal være tilpasset barn og unges
behov; dvs alle barn og unge på egne barne- og ungdomsavdelinger og ikke på voksenavdelinger.
Arealer og fasiliteter skal være aldersadekvat i forhold til barn vs. ungdom. Rett til aktivisering og
undervisning; dvs rett til bemannet lekerom v/ småbarnspedagoger og sykehusskole; inkl. digitale
pedagogiske og fritids-løsninger. 4) Samværsrett med pårørende; dvs en barnepasient defineres
som barn/unge med omsorgspersoner. 5) Rett til tilbud om sosionom og psykososialt
støttepersonell; psykolog/barnepsykiater (Sykehusloven 2016). 6) ett til informasjon; dvs sikre
rutiner og lokaler som sikrer denne rett.
• «Likestilling- og diskrimineringsloven» vil i denne sammenheng gjelde ift «universell utforming»
hvor den grunnleggende ideen er å utforme samfunnet; les her Nytt OUS, slik at så mange som
mulig kan delta aktivt uavhengig funksjonsevne.

Alt dette medfører utløste behov for både fagressurser, arealer og infrastruktur/logistikk. 

b) Endring i sykdomspanoramaet i den norske barne- og ungdomsbefolkningen
Senere års endring av sykdomspanorama i barnepopulasjonen medfører økte krav til
spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid for å dekke kommende behov. Endring av
sykdomspanorama i barnepopulasjonen medfører økt andel barn og unge med

a) kronisk somatisk sykdom (18-20 %); astma/allergi, diabetes, overvekt, IBS, metabolske
sykdommer etc.

b) kronisk alvorlig somatisk sykdom (8-12 %); kreft, medfødte misdannelser, transplantasjoner,
premature, barn med ventilasjonsstøtte i hjemmet etc, som grunnet senere års
biomedisinske høyteknologiske utvikling nå overlever barne- og ungdomsalder
(«livsløpssykdommer»/«overleverne»)

c) ulike stressrelaterte psykosomatiske tilstander (10-25 %); somatoforme; dvs smerte- og
tretthetstilstander (f.eks magesmerter, hodepine, rygg-/nakkesmerter, CFS/ME) samt
konversjonstilstander(f.eks «funsjonelle» lammelser, kramper, blindhet).
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d) tidlig diagnostiserte tilstander; ved f.eks prenatal fosterdiagnostikk og nyfødtscreening
e) sjeldent forekommende tilstander blir i økende grad oppdaget med sekvensering
f) infeksjoner med ulike multiresistente bakterier

Gruppen kronisk somatisk sykdom tenkes i økende grad som poliklinikk/dag-behandling. 
Gruppen kronisk alvorlig somatisk sykdom tenkes i økende grad vil kreve døgn-behandling grunnet 
økende kompleksitet/alvorlighet, men også som poliklinikk/dag-behandling. Avansert 
hjemmesykehus blir i økende grad et aktuelt beh.nivå; for eksempel ift barnepalliasjon og 
ventilasjonsstøtte.  
Gruppen psykosomatiske tilstander krever både døgn, dag og poliklinisk behandling; samt 
tverrfaglige telematikkmøter med lokale samarbeidspartnere. 
Sjeldent forekommende tilstander må trolig i større grad ha sentralisert behandling og oppfølging. 
Gruppen infeksjoner med ulike multiresistente bakterier vil komplisere undersøkelser og behandling 
mht økt arealbehov, tidsbruk og ansatte, samt kreve økte renholdstjenester. 

Alle disse tilstander innebærer medfølgende større kroniske somatiske, kognitive, psykososiale og 
familiære utfordringer. Det betyr behov for en tverrfaglig, helhetlig, multifaktoriell biopsykososial 
sykdomstilnærming; og økt krav om integrert tverrfaglig barne- og ungdomsmedisin med alle 
fagområder representert i Arbeidsgruppen. Alle ovennevnte pasientgrupper krever møteplasser for 
tverrfaglige klinikkdager som fordrer flere subspesialister samtidig. 

g) Trender og utvidete begrep som «Ungdomsmedisin og transisjon barn-voksen» med nye
prosedyrer, «Barnepalliasjon» med etablering av regionalt/lokalt Barnepalliativt team og «Barn
som pårørende/søsken», har ført til synliggjøring av økt behov for direkte klinisk arbeid ift
disse nå utvidete begrep med oppfølging av lokale og nasjonale retningslinjer.

Det Nye OUS må derfor inneha et helhetlig, tverrfaglig fokus på barn og unge (0-18 år) med alvorlig 
og/eller kronisk somatisk sykdom, medfødte misdannelser og fysisk funksjonsnedsettelse, og deres 
familier. Disse har alle et sterkt behov for et helhetlig integrert tverrfaglig tjenestetilbud. Dette er i 
tråd med den utvikling og endring vi har sett i sykdomspanoramaet over siste 10-15 år i den norske 
barne- og ungdomsbefolkningen. 
Det er i dag etablert og dokumentert viten at barn og unge med alvorlig og/eller kronisk somatisk 
sykdom, medfødt misdannelse eller fysisk funksjonshemming har 2-3 ganger økt risiko ift somatisk 
friske for å utvikle psykisk uhelse, kognitive, psykososiale og familiære problem i tillegg til den 
somatiske tilstanden. Dette innebærer bl.a at 30-60 % av barn/unge med kronisk og/eller alvorlig 
somatisk tilstand innehar en barnepsykiatrisk diagnose (angst, depresjon, PTSD, ADHD, 
atferdsforstyrrelse) i tillegg til sin somatiske diagnose; samt foreldre-, søsken- og 
familieproblematikk. 

Dette understreker nødvendigheten av en integrert tverrfaglig bio-psyko-sosial tilnærming i en 
fremtidsrettet barne- og ungdomsmedisinsk klinikk i Nye OUS; både organisatorisk og faglig; bl.a i 
form av tverrfaglige utrednings-/behandlingsteam og pasientløp i en velfungerende/sømløs 
infrastruktur/logistikk som ivaretar dette med nok fagressurser og areal. 

Biopsykososial tilnærming. Utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper som premature 
fødte barn, barn med medfødte misdannelser, barn og unge med kreft, astma og allergi, barn med 
funksjonsnedsettelser etter skader/ulykker, hjertelidelse, mage-tarm lidelser, overvekt, diabetes, 
barneleddgikt, barnenevrologiske tilstander osv. og psykosomatiske tilstander inkl. kronisk tretthet, 
krever dermed en bred, integrert, helhetlig bio-psyko-sosial faglig forankret utredning, behandling og 
oppfølging med kompetanse på biologiske, psykologiske, kognitive og psykososiale aspekter ved 
somatisk sykdom hos barn og unge, og som inkluderer et familie- og livsløpsperspektiv samt 
forebyggings- og mestringsperspektiv. 
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c) Helse og arkitektur
Psykisk helse:

I dokumentet «Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0»2, er det gjort en systematisk gjennomgang av
rundt 2000 vitenskapelige studier vedrørende sykehusmiljø og arkitektur, og arkitekturens betydning
for infeksjonsspredning, liggedøgn, medisinering, opplevd smerte og stress. Det fokuseres spesielt på
fire viktige premisser ift arkitekturens betydning; enerom, belysning, positiv avledning og betydning
av utearealer:
1) Betydningen av enerom: Enerom bidrar til å minske infeksjoner (luft og kontaktsmitte); antallet
sykehusrelaterte VRE-infeksjoner, Clostridium difficile, MRSA, meslinger, influensa, tuberkulose,
vannkopper. Enerom forbedrer kommunikasjonen mellom pasient og personalet. Enerom øker
kvaliteten på besøk/gjør det enklere å få besøk og støtte av familie/pårørende. Sosial støtte og god
kommunikasjon med lege har i en rekke studier vist seg å redusere stress, gi mindre
smerteopplevelse og bedre total opplevelse.
2) Betydning av belysning: Betydningen av sterkt og regulerbart lys for å redusere feil ift
medisinering, og for å redusere fallulykker. Betydningen av dagslys; en høy grad av eksponering for
dagslys reduserer depresjon og reduserer liggetid for deprimerte pasienter, minsker opplevd smerte
og bruk av smertelindrende medikamenter, bedrer søvn. En bør unngå lange korridorer og
«underveis» legge til rette for lysinnslipp/vinduer og naturlige leke-/pauseplasser som gir opplevelse
av å ha god plass (klatrevegger, innendørs husker, puterom, sitteplasser, fontener etc). En bør også
ha ett eller flere sentralt beliggende sanserom/sansehager.
3) Positiv avledning: Det er gjort en rekke studier på den negative effekten av dårlig utformet fysisk
miljø der pasienter opplever sensorisk deprivasjon og mangler positive miljømessige distraksjoner;
eks. intensivpasienter som ikke har tilgang på vindu/som ser mot tom vegg/tak har vist å gi økte
nivåer av stress, smerte og delirium. Studier på positiv avledning viser at ikke alle stimuli er like
effektive. De forhold som har vist seg å dempe stress, øke vitalitet/gode følelser, holde på
oppmerksomheten vår og virke smertelindrende er naturelementer som trær, blomster, vann, dyr
(som virker vennlige), ansikter (som uttrykker omsorg eller lykke) og musikk. Det å se ekte
(vindu/tilgang på å være ute) eller simulert natur (kunst, film, VR) virker stressreduserende og
smertereduserende. Tilgang på grøntområder, natur gjennom vinduet (sammenlignet med murvegg)
har stor betydning for velvære og fornøydhet. Pasienter foretrekker naturalistisk kunst og foto (ikke
moderne kunst) av natur. Kunstutforming på sykehus bør ta hensyn til overnevnte da for eksempel
naturbilder på rom vil kunne gi positiv avledende effekt med økt stress og smertelindring. I tillegg
ønskes mulighet for digitale bilder på veggen i pasientrommene istedenfor faste dekorasjoner, samt
interaktive løsninger for å kommunisere med hjem, skole og venner. Utsmykking og fargevalg bør
være evidensbasert og formålsrettet; i soner der en ønsker å stimulere til aktivitet, bør en ha
bilder/kunst som inviterer til utforsking (bilder med mange elementer, luker en kan titte inn i etc). Og
dersom en ønsker avledning fra smerte, hjelp til å roe ned arousal etc, bør en legge vekt på natur og
vennlige dyr- og menneskeansikter.
4) Betydningen av naturlige utearealer: Det hele barnet må gis mulighet til å vise seg nettopp som
det hele barnet. Mulighet for å vise og bli sett for sine ressurser og muligheter. Det må være lett
adkomst fra senge- og dagpostarealer til utearealer hvor barn kan være aktive på egne premisser.
Dette er en viktig ressurs både i motivasjonsarbeid og ved smerte- og stressmestring. Barn og
ungdom som opplever sykehusinnleggelser som krevende, vil kunne ha nytte av muligheten for
stressreduksjon/ affektregulering. Flere studier støtter opp under kunnskap om naturens iboende
egenskaper som gjenoppbyggende på menneskers midlertidig reduserte mentale ressurser. Nyere
forskning indikerer at opplevelser av natur kan føre til reduksjon av fysiologisk arousal samt forsterke
positive emosjoner og redusere negative emosjoner3. Nærhet til natur vil derfor kunne ha betydning
for sykdomsmestring og psykologisk helse. For barne- og ungdomspasienter som er innlagt over tid
eller som er i isolat, vil tilgang på uteområder og natur ha særlig betydning. Isolat bør av denne

2
 R Ulrich, 2012 

3
 BJ Park et al, 2010 
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grunn også vurderes lagt på bakkeplan. Ved en rekke sykdomstilstander vil det å aktivisere kroppen 
bidra til fysisk helse, men også psykisk helse vil kunne påvirkes av fysisk aktivitet. I nyere 
traumeforskning er en i tillegg opptatt av betydningen av psykomotorisk stimulering i stabilisering 
av sterke affekter. Det bør legges til rette for gode lekeplasser med husker (viktig stimulering som 
demper arousal), sjørøverskuter (mulighet for fantasilek/avledning fra sykehuset), sandkasser 
(sansemotorisk stimulering) etc. 
5) Betydningen av felles oppholdsrom for familier innlagt på sykehuset: Disse må være plassert slik
at man naturlig passerer området og da kan velge å sette seg ned, leke, spise, se på tv osv. Det er
viktig at oppholdsrommet er «hjemmekoselig», ikke sykehuspreget. Det er behov for et lite kjøkken.
Det å treffe andre familier i samme livssituasjon er viktig for å utveksle erfaringer, ikke føle seg så
alene i situasjonen. Dette er støtte som ikke fagpersoner kan gi i samme grad.

Fysisk helse:  
For at alle mennesker uavhengig av funksjonsevne skal kunne delta og ha tilgang til like tjenester, er 
det nødvendig med tilrettelegging. Universell utforming som er «Bra for alle – nødvendig for noen» 
skal ivareta dette, og er lovpålagt i offentlige bygg. Det ble i 2018 laget en rapport som går spesifikt 
på universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker, og mye av dette kan 
overføres direkte til våre sykehusbygg (https://universellutforming.no/oppdrag/universell-utforming-
av-skoler). 
Brukerrådet i BAR melder at det ofte blir godt tilrettelagt for rullestolbruk og andre 
forflytningshjelpemidler, mens det mangler tilrettelegging og utforming for personer med redusert 
syn, hørsel og kognitive vansker. Blindeforbundet har utarbeidet krav til publikumsbygg som skal 
bidra til universell utforming (https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/norges-
blindeforbunds-krav-til-publikumsbygg). 
Både innlagte pasienter og deres pårørende er utsatt for lange perioder med inaktivitet. Forskning 
viser at tilrettelagt fysisk aktivitet og trening gir kortere rehabiliteringsperioder etter sykdom og 
skade. Helsedirektoratets anbefalinger om 60 minutter daglig aktivitet for barn og 150 minutter 
ukentlig aktivitet for voksne gir økt helse, og det er nødvendig å tilrettelegge for at både pasienter og 
pårørende har mulighet til å ivareta sin fysiske helse under langvarige sykehusopphold. Det må være 
nærhet til treningsrom og muligheter for å komme seg ut i friluft.  Her kan Nye OUS la seg inspirere 
av St. Olavs hospital (https://www.asplanviak.no/aktuelt/2014/11/12/groent-sykehus-utemiljoe-i-
saerklasse-ved-st-olavs-hospital/); evt også Haukeland.   
I tillegg kommer: 

 Toaletter med mulighet til å stelle seg også for større barn/ungdom som kommer i poliklinikk
og dagposter.

 Tilstrekkelig areal/utforming av oppholdsrom også for ansatte på postene.

 Ansattes psykiske og fysiske helse bør også fokuseres ift plassering av pauserom til ansatte. I
tillegg bør ansatte på alle avdelinger ha mulighet til å kunne se ut av et vindu på sitt arbeidssted;
det er dessverre ikke slik i dag.

 Garderober bør være i nærheten av avdelinger.

d) Brukerperspektivet

Utvidet aldersgrense til 23 år; mer spesifikk aldersadekvat tilnærming, ungdomshelse/-avdelinger og
transisjon er her sentrale temaer. I tillegg kommer:

 Viktigheten av koordinerte opphold hvor ulike avdelinger kommer inn på samme program for
pasienter m/ komplekse tilstander. Ansvarliggjøring, logistikk og areal for gjennomføring av
dette.

 Barn med spesielle behov og kognitive funksjonsnedsettelser er mye gjennom sykehuset fra
første dag. Flere av disse barna er traumatiserte på grunn av alle undersøkelser, operasjoner,
prøver, osv. Mange av disse barna har ikke talespråk og får ikke informasjon på en måte som kan
være forståelig for dem. Mange av dem knytter sykehus til smerte og ubehag selv om flotte

https://universellutforming.no/oppdrag/universell-utforming-av-skoler
https://universellutforming.no/oppdrag/universell-utforming-av-skoler
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/norges-blindeforbunds-krav-til-publikumsbygg
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/norges-blindeforbunds-krav-til-publikumsbygg
https://www.asplanviak.no/aktuelt/2014/11/12/groent-sykehus-utemiljoe-i-saerklasse-ved-st-olavs-hospital/
https://www.asplanviak.no/aktuelt/2014/11/12/groent-sykehus-utemiljoe-i-saerklasse-ved-st-olavs-hospital/
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helsepersonell gjør sitt beste. Noen enkle grep kan gjøre sykehusbesøket mye behageligere for 
dem; bl.a: 

o Det må finnes skjermede områder/rom for disse barna. Mange av dem tåler ikke
støy, mange folk, skarpt lys, osv. Et forslag kan være å ha forskjellige sanserom som
kan benyttes for at de kan roe seg ned før/under legebesøk eller undersøkelse. Det
er ikke noe i veien for at selve undersøkelsen kan gjøres i slike rom i stedet for
legekontorer.

o Mange av disse barna knytter hvite frakker og hvite vegger til dårlige minner. Bruk av
gode farger til tøy så vel som vegger er viktig, alt skal ikke være hvitt 4.

o Informasjon må være mer tilgjengelig og mer forståelig. Bruk av piktogrammer/bilder
i tillegg til tekst kan hjelpe alle som ikke har talespråk (dette gjelder både på
informasjonstavler og informasjon som gis til pasienter). Man må huske at det også
finnes barn som er blinde eller svaksynte. Hvordan kan de finne veien i sykehuset?

o Man må sørge for at alt helsepersonell som jobber med barn har grunnleggende
forståelse for FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). Det er viktig å huske:
Tilrettelegging er nødvendig for noen, og det er bra for alle! 

Ungdomspasienter 

 Se også egen rapport fra Ungdoms-/brukerråd, BAR gruppe 2.

 Egne sengerom til større barn og ungdommer på alle barnepostene, tilpasset ungdom med tanke på farger
og møblering.

 I stedet for en egen ungdomsavdeling foreslås en ungdomskafè med aktivitetsrom etter modell fra Hr. Berg
ved Rigshospitalet i København. Kafeen må være lett tilgjengelig for ungdommen og et fristed fra foreldre.
Lokalene bør være i tilknytning til inngangspartiet i sykehuset. Kafeèn skal fungere som et lavterskel felles
møtested for ungdom på tvers av klinikker og diagnoser. Kafeèn må være bemannet. I helgene (og enkelte
ettermiddager) kan et samarbeid med ungdommens Røde kors være et mulig bemanningsalternativ.

 Ungdomsrådet melder følgende innspill som alle støttes av Arbeidsgruppen:

 Alle stedene må være tilpasset rullestol (lave dørterskler, brede dører, uteområder), ungdomsrom,
skole, fritidsklubb etc.

 Blindeskrift. Dersom det er merket forskjellige steder med navn f.eks. bokser på ungdomsrommet så
burde det også være blindeskrift der. Blindeskrift også ved hovedinngangen. Det må være tilrettelagt
for alle pasient «typer».

 Barne- og ungdomssykehuset må være utformet slik at det passer til både barn og ungdom. Egne
ungdoms-rom med mer ungdommelig dekor etc, og egne barnerom med barnevennlig utforming og
dekor. Helst i starten av avdelingen, slik at det ikke er nederst i en lang gang. Barne- og
ungdomssykehuset bør være utformet/dekorert slik at selv om man ikke får et eget bygg så vet man
med en gang likevel at man er på barne- og ungdomssykehuset.

 Fysiske løsninger som gjør det lett for ungdom å benytte seg av ungdomstilbud på sykehuset.

 Enkeltrom med plass til pårørende seng.

 Brede korridorer og vinduer som slipper inn behagelig lys.

 Pårørende-områder

 Stille-rom

 Besøkende med konsentrasjons- og persepsjonsvansker bør ha tilgang til skjermede områder i
ventesoner for poliklinikk, undersøkelser etc.

 For å gjøre det lettere å finne frem i sykehuset er det viktig med symboler i tillegg til skriftlig skilting.
Piktogrammer med kontrastfarger sammen med logisk planløsning skaper forutsigbarhet.

 Terapileiligheter/familierom: «Hjemlige» rom der hele familien kan bo og der behandling kan foregå
ved at personalet kommer til leiligheten/rommet. (Se for øvrig også innspill vedr Barnepalliasjon i
annen arbeidsgruppe). I forbindelse med nyfødt/sped- og små er det særlig behov for rom som gir
mulighet for ro og normal aktivitet og samspillsmuligheter med barnet; sofa, plass til å ligge på gulvet
på en matte.

4
 Boston Children Hospital; ift valg av farger og klær 
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3. «Kort oversikt over a) BAR tverrgående funksjoner, b) dagens areal/plassering RH/U og c)
fremtidig nærhets-/avhengighetsbehov»
Arbeidsgruppen er bedt om å fremskaffe oversikt over tverrgående virksomhet på dagens på RH og
Ullevål inkludert skole, fritidstilbud, ungdomsrom og aktiviteter, digitale pedagogiske og også
fritidsløsninger, bemannet lekerom v/ småbarnspedagoger, musikkterapi, klovner og alt som er
nødvendig for å gjøre et sykehus til et sted for barn og ungdom i vekst og utvikling. Og hvordan kan
arealene for dette integreres i det nye sykehuset?
Det gjøres oppmerksom på at noen tverrgående funksjoner i Barneavdeling for nevrofag (BNE); som
Cerebral Parese Oppfølgingsprogram (CPOP), Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og
unge (RHABU) og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Helse Sør-Øst (RKT) ikke har deltatt i arbeidsgruppen. Vi forutsetter at disse enhetene er ivaretatt
gjennom de andre arbeidsgruppene. I det følgende beskrives kort alle våre tverrgående funksjoner;
for mer detaljert informasjon, se vedlegg. Antall ansatte og areal er satt opp i egen tabell.

a) ABU (inkl. S-BUP RH-U, Musikkterapi RH-U, Barneprogrammet RH-U inkl. Fritidsklubb og
Sykehusklovner)

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus 

Nivå: 3 
Kode: ABU 
Ansatte: 47 

Areal (kontor): 
US ~ 234 m

2
 

RH ~ 513 m
2
 

(eksklusiv ventesone/eksp.) 

Total ~ 747 m
2
 

 Mandat/funksjon: Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (ABU) er en integrert del av OUS’
totale kliniske tilbud øremerket inneliggende barn og unge 0-18 år med somatisk tilstand eller somatisk
symptomatologi, samt deres familier. Gjennom barne- og ungdomspsykiatrisk bio-psyko-sosial diagnostikk,
behandling og oppfølging skal vi forebygge uheldige psykososiale sykdomskonsekvenser for både pasient og
familie med formål god sykdomsmestring og livskvalitet. Gjennom forskning, veiledning og undervisning
ivaretas akademiske og utadrettede funksjoner.
 Ansatte/tverrfaglige pasientløp: Totalt 47 ansatte hvorav 34 fagpersoner er involvert i tverrfaglige
pasientløp; barne- og ungdomspsykiatere (8), psykologer (11), kl. sosionomer (9), spesialpedagoger (2),
musikkterapeuter (4) og spesialsykepleiere (1). I tillegg tilkommer Barneprogrammet (2 ansatte) inkl.
Fritidsklubb og Sykehusklovner, Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens barn/unge (5 ansatte),
Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander barn/unge (2 ansatte) og merkantile (4 ansatte).
 Dagens/fremtidig areal: Se tabell; det er behov for større samlet areal; dvs møterom, venterom og
ekspedisjon, når samlokalisering av teamene på både U og RH.
 Nærhets-/avhengighetsbehov: Avdelingen har spisskompetanse innen det tverrfaglige fagområdet i
grenselandet mellom somatikk og psykiatri; pediatri, kirurgi og barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingens
fagprofil er derfor i tråd med de fagpolitiske føringer om etablering av klinikker på tvers inkludert pediatri,
barnehabilitering og BUP. Videre ivaretas ungdomsperspektivet og transisjon/overgang barn-voksenavdeling
ved øvre aldersgrense på 18 (23) år. I forbindelse med tverrfaglige pasientløp må fagpersoner ha tilgang til
samtalerom nær utredende/behandlende enheter.
Musikkterapi
 Mandat/funksjon: Tilbyr individuell musikkterapeutisk oppfølging etter henvisning til alle barne- og
ungdomspasienter. Har felles musikktilbud for alle barn faste dager i uken og større samlinger 4 ganger i året.
Skolemusikk.

Barne- og ungdomsprogrammet inkl. Fritidsklubb og Sykehusklovner 
Mandat/funksjon/pasientgrupper: Barne- og ungdomsprogrammet jobber tverrfaglig med alle barn og 
ungdommer i sykehuset, på tvers av klinikker og diagnoser for å ivareta barn og unges friske sider og psykiske 
helse. Morgendagens sykdomspanorama med flere dårlige inneliggende pasienter og flere «overlevere» med 
helseutfordringer, vil gjøre det enda viktigere å styrke enkeltpasientens ressurser og friske sider under 
sykehusoppholdet. 
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 Ansatte:
1 Sykepleiefaglig leder, 1 Aktivitetsleder, 6 miljøterapeuter ansatt på timebasis 3 ettermiddager i uken,
6 Sykehusklovner/uke eksternt ansatt med fast avtale i sykehuset
 Fremtidig nærhets og avhengighetsbehov:
Sykepleiefaglig leder og fritidsleder har lite egnet kontorplass nå og behov for kontor i nærheten av ABU og
sengepostene.
Miljøterapeutene har behov for tilgang til kontorplass i tilknytning til Fritidsrommet.
Fritidsrommet brukes av skolen, musikkterapeutene og til aktivitetstilbud for enkeltpasienter på dagtid. Det er
fritidsklubb 2 kvelder/uke, samt noen ungdomskvelder eller søsken kvelder, og på kveldstid kan pasienter
bruke rommet til aktiviteter og til å ta imot venner. Fritidsklubbens beliggenhet gjør det mulig for dårlige og lite
mobile pasienter å komme seg ut av avdelingen.
Et aktivitetsrom for barn og et for ungdommer er ønskelig. Rommene må være lett tilgjengelige fra
sengepostene.
Lagerplass: Økende behov for oppsøkende virksomhet gjør at det er trengs mer plass til å lagre utstyr.
Sykehusklovnene har lite egnet garderobe og har behov for garderobe med plass til 6 personer og pauserom.

b) Seksjon for barnefysioterapi

Seksjon for barnefysioterapi 

Nivå: 4 
Kode: BULF4 
Ansatte: ~13 

Areal: 
UL ~140 m

2
 

RH ~110 m
2
 

Total ~250 m
2 

(ekskl. kontorer 

og pauserom)

Arbeidsområder:  
Seksjonen er organisert i BUL men får henvist pasienter fra alle sengeposter i BAR og KK, samt barnekirurgiske 
sengeposter i KIT/AGK. Det inkluderer sengeposter, intermediær og intensiv/nyfødt intensiv, postoperativ, 
dagposter og poliklinikker. Alder 0-18 år, samt kvinner på Barsel og Gynekologi. Vi har ansvar for et bredt 
spekter av diagnosegrupper, eksempelvis premature og syke nyfødte, akutte traumer og skader, kreft, 
hjertesykdom, kroniske lungesykdommer, spiseforstyrrelser, barn som har ventilasjonsstøtte i hjemmet, 
nevromuskulære sykdommer, transplanterte, medfødte misdannelser og utviklingsforstyrrelser m.fl.  
Arbeidsoppgaver: 
Undersøkelse og behandling av akutt og alvorlig syke barn og ungdommer.  
Undersøkelse, testing og vurdering av pasient under utredning. 
Undersøkelse, behandling og oppfølging etter kirurgiske inngrep. 
Kontroll og behandling av kroniske tilstander.  
Opplæring og veiledning av pasient, pårørende og lokale behandlere. 
Tilpasning og opplæring i bruk av behandlingshjelpemidler. 
Undersøkelser og testing på fysiologisk testlab.  
Fysioterapeuter deltar både i tverrfaglige team og er selvstendig behandler på poliklinikk.  
Vi har ansvar for veiledning av fysioterapistudenter og turnuskandidater, og har som universitetssykehus 
veiledningsansvar ut til 1. linjetjenesten. Vi underviser regelmessig på fysioterapiutdanningen/bachelornivå, 
videreutdanning i fysioterapi til barn og ungdom, interne tverrfaglige fagdager i OUS, fagdager for ulike 
sykepleiergrupper, legegrupper samt likemannstreff.  
Vi deltar i flere forskningsprosjekter (multisenterstudier), og har en ansatt på PhD-program. Vi har årlig 
deltagelse og innlegg på nasjonale og internasjonale fagkongresser. 
Arealer: 
Vi ønsker å beholde de 110 kvm vi har for disposisjon på RH og i tillegg trenger vi ytterligere 250 kvm for å 
tilfredsstille fremtidens behov for god pasientbehandling. Disse arealene er eksklusive kontorplasser og 
pauserom. 

c) Seksjon for barneernæring, kliniske ernæringsfysiologer (kef)
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Seksjon for barneernæring 

Nivå: 4 
Kode: BULF5 
Ansatte: 13,15 

Areal (kontor): 
US ~62 m

2
 

RH ~55 m
2
 

Total  ~117 m
2
 

Mandat/Funksjon:  
Ivareta og optimalisere ernæringsstatus hos ulike pasientgrupper. Delta i undervisning, forskning og 
fagutvikling. Mottar henvisning fra alle diagnosegrupper, både inneliggende, polikliniske og avansert 
hjemmesykehus. 
Arbeidsform/metode:  
Pasientsamtaler alene eller i fellesskap med andre faggrupper. Ernæringsbehandling/kostveiledning ut fra 
diagnose/spesielle behov og klinisk bilde. Gruppeundervisning/pasientskoler innenfor de ulike fagområdene. 
Kontakt utad med lokalt hjelpeapparat, barnehager og skoler rundt den enkelte pasient. Fortløpende kef-
studenter i 4-ukers praksis, heldags observasjonspraksis med jevne mellomrom, samt studentundervisning. 
Kompetansetjeneste og forskning. 
Dagens areal RH og U: 
RH: Spise- og ernæringsteam benytter kjøkken i Foreldreovernattingen. 
U: Møterom til pasientskoler (34-40 m²). Spiseteam U har 2 behandlings- samtalerom (2 x 14 m²) + tilgang til 
stort samtalerom (25 m²) og tilgang til kjøkken for observasjoner. 
Poliklinikken RH + U; i snitt 3 kef’er har pasienter per økt, enten alene eller tverrfaglig. 
Nærhets-/avhengighetsbehov: 
Dagens plassering i brakka på U og E.3, 5. etasje på RH fungerer bra avstandsmessig.  
Endring/utvikling av fremtidig sykdomspanorama: 
Pasienten i sentrum, derfor tverrfaglig organisering rundt pasienten og flere kef-stillinger. Mer samhandling 
med lokale fagpersoner. Mer digital kommunikasjon og dermed mer fleksible arbeidsmåter. Nok digitalt utstyr, 
videoutstyr, bærbare pcer. Mer bruk av lærings- og mestringssenteret. 
Stort møterom på poliklinikken som har kjøkken. Dette for å bruke til undervisning av barn/ungdom/familier. 
Tilstrekkelig med behandlingsrom, arbeidsstasjoner på post, møterom/lunsjrom. Videotilgang på alle rom. 
Tilgang på flere møterom på størrelse med møterom + kjøkken i M-etasjen i Foreldreovernattingen, 40-50 
personer med mulighet for demonstrasjon/undervisning/observasjon. 

d) Småbarnspedagoger

Småbarnspedagoger på bemannet lekeareal 

Nivå: 1 
Kode: 
Ansatte: ~20 

Areal: 
Stort 
fellesrom ~200m

2
 

8 store 
rom à  ~50 m

2
 

8 små 
rom à 
2 kontor 
à 

 ~40 m
2
 

 ~40 m
2
 

Total ~1000 m
2
 

Mandat 
Gi tilbud om lek og aktivisering for barn på sykehus: Småbarnspedagogen (heretter kalt pedagog) er 
spesialutdannet til å møte og vurdere barnet i leken, observere samspill med foresatte og gi personalet i 
avdelingen verdifull informasjon om hvem akkurat dette barnet og denne familien er. Leken er terapeutisk 
fordi den legger grunn for stimulering av barnets utvikling. Leken gir barnet opplevelse av mestring.  
Et opphold på sykehus kan medføre en stor forandring i barnets hverdag og behovet for lek og aktivitet 
opphører ikke. Lek og aktivitet kan styrke barns fysiske og psykiske helse. Leken representerer en normalkultur 
som kan være med å gjøre barn tryggere i sykehussitasjonen. I leken stilles det ingen krav, og barnet trenger 
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ikke å prestere noe. Barns lek oppstår spontant og frivillig. Pedagogen er med på å skjerme leken så barnet kan 
få tid og ro til å leke og kan også delta aktivt. Hvis barnet ikke kan komme til lekerommet, kan pedagogen 
komme til barnets rom. 
Funksjon 

o Ta vare på barnets friske sider
o Normalisere hverdagen for pasienten så godt som mulig
o Hjelpe barnet slik at det mestrer sykehusoppholdet på best mulig måte
o Virksomheten er fortrinnsvis et tilbud til barn under skolepliktig alder
o Deltar i den tverrfaglige behandlingen
o Ivareta søsken som pårørende

Ansatte/Areal 
Ullevål og Rikshospitalet har i dag tilsammen 8 småbarnspedagogstillinger. Areal; se tabell. Lekearealene er 
beregnet ut fra at barn som er syke også oppsøker rommene i seng, rullestol osv. 
Pasientgrupper 
Småbarnspedagogene på Ullevål sykehus dekker tre sengeposter: Kirurgisk avdeling, barnemedisinsk avdeling 
og infeksjonsavdeling i tillegg til dagpost og poliklinikk. 
Småbarnspedagogene på Rikshospitalet dekker 6 sengeposter, 3 kirurgiske barn og ungdomsavdelinger og 3 
barnemedisinske avdelinger. 
Nærhets/avhengighetsforhold 
Kirurgisk barneavdeling 1 og 3 har unødvendig lang avstand til andre barneavdelinger, skole, fritidsrom og S-
BUP. 
Endring/utvikling av fremtidige sykdomspanorama  
Flere pasienter vil bli behandlet hjemme og på sykehuset vil det vær flere alvorlig kronisk syke pasienter. Dette 
vil kreve tett tverrfaglig oppfølging. 

e) Sykehusskolen i Oslo
Sykehusskolen i Oslo 

Nivå: - 
Kode: - 
Ansatte: 17 

Areal: 
US ~ 162 m

2
 

RH ~ 192 m
2
 

(eksklusiv felles gang) 

Total ~ 354 m
2
 

Mandat 
Gi undervisning til barn, ungdom og unge voksne på sykehus. 
Funksjon 
o Et tilpasset skoletilbud i samarbeid med hjemskolen
o En "pause fra å være syk" for pasienten – normalitet i hverdagen
o Et sted for mestring og medbestemmelse
o Hjelpe til med å koordinere ulike instanser knyttet til elevens opplæring (hjemskole, PPT, helsesykepleier
lokalt sykehus m.m.)
o Ivareta søsken som pårørende når det er kapasitet til dette
Ansatte
14 lærere, 1 merkantil, rektor og inspektør
Pasientgrupper
Alle barn og unge under 23 år som er innlagt på OUS.
Nærhets/avhengighetsforhold
Kortest mulig avstand til alle barneavdelinger/poster for å kunne gi et likeverdig tilbud til alle pasientene.
Endring/utvikling av fremtidige sykdomspanorama
Flere pasienter vil bli behandlet hjemme og på sykehuset vil det vær flere alvorlig kronisk syke pasienter. Dette
vil kreve tett tverrfaglig oppfølging.
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f) Sjeldenfeltet; omfatter alle aldersgrupper:

Avdeling for sjeldne diagnoser 

Nivå: 3 
Kode: NKS 
Ansatte: ~80 

Areal: 
US ~1190m

2
 

RH/FV ~700 m
2
 

SSE ~135 m
2
 

Total ~2025 m
2
 

Avdeling for sjeldne diagnoser 

Nivå: 3 Kode: NKS Ansatte: ~80 Areal: ~2025 m
2
 

Underliggende enheter: Senter for sjeldne diagnoser (SSD;NKS1) 
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og 
hypersomnier (NevSom; NKS2) 
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-
SE; NKS3) 
Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF; NKS4) 

Mandat: De nasjonale kompetansesentrene i NKS har som hovedoppgave å 
utvikle og formidle høy og spesialisert kompetanse om definerte sjeldne 
diagnoser til hele helsetjenesten, andre tjenesteytere og til mennesker 
med disse diagnosene over hele landet. Noen av sentrene har betydelig 
klinisk virksomhet i BAR/OUS. Avdelingen ivaretar sine pasienter/brukere 
i et livsløpsperspektiv. Betydelig forskningsaktivitet, inkludert KG Jebsen 
senter og oppfølging av massevaksinasjonen med Pandemrix i 2009-
2010. 

Avhengigheter: o Generelt trenger kompetansesentrene en tettere integrering med
øvrig klinikk

o NSCF (NKS4) er helt avhengig av nærhet (gangavstand) til
lungemedisinsk polikliniske og dag-/sengepostvirksomhet i BAR og
lungemedisinsk avdeling (LUM) i medisinsk klinikk (MED).

o SSD (NKS1) har bløderpoliklinikk på RH/BAMS2
o NevSom (NKS2) har eget søvnlaboratorium

Endringer: o Økt kunnskap gjør at flere sjeldne tilstander oppdages/klassifiseres
o Ny genetisk diagnostikk og økt kunnskap gjør at flere får påvist

sjeldne tilstander
o Årsaksrettet behandling og presisjonsmedisin kommer først til

sjeldne mono-genetiske tilstander og kreft.
o Årsaksrettet behandling og presisjonsmedisin kan føre til mindre

sykelighet, økt livslengde og livskvalitet for personer sjeldne
tilstander. Behandling kan føre til endring av sykdomsbildet hos den
enkelte pasient.

o Økende antibiotika-resistens og fremvekst av multiresistente
bakterier er et økende problem og kan bety mye for sårbare grupper
med sjeldne tilstander og for sykehusdrift i årene fremover.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

Nivå: 3 Kode: Ansatte: 11 Areal: ~125 m
2
 

Underliggende enheter: Ingen direkte underliggende enheter 

Mandat: NKSD koordinerer 9 nasjonale kompetansesentre, inkludert de fire 
sentrene i NKS, og sørger for at de jobber innenfor rammene av forskrift 
nr 1706 av 17. desember 2010. 

Avhengigheter: Ingen spesielle avhengigheter 

Endringer: Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider en nasjonal strategi for 
sjeldne diagnoser som kan medføre endringer for NKSD 
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g) Samarbeidende barneavdeling; nærhets- og avhengighetsbehov (eksemplifisert med BKA).

Barnekardiologisk avdeling: Hver dag har avdelingen i snitt 20 ambulante pasienter; alt fra poliklinisk kontroll
etter hjertekirurgi, årskontroll etter transplantasjon, kontroll av PM og ICD, bilydskontroll, second opinion av
status i forkant av kirurgi, pre op. - og ungdomssamtaler. I tillegg kommer inneliggende barn som har vært til
hjertekirurgi til avdelingen for kontroll etter operasjon. Det foregår 3-4 poliklinikker gjennom dagen.
Endring av sykdomspanoramet og nærhets/avhengighetsforhold:
Poliklinikken i dag ligger i nær tilknytning til sengeposten (Bams2). Det er ønsker om at BAMS2 i det nye
sykehuset skal bli en ren hjertesengepost for barn og unge med poliklinikk like ved. Som beskrevet i rapporten
vil antallet ambulante konsultasjoner øke på i fremtiden. Flere barn blir transplantert, og liggetiden er mye
kortere, men barna trenger til gjengjeld å komme jevnlig tilbake til kontroll.
Å komme til sykehuset til kontroll (og kanskje måtte møte til flere poliklinikker) generer mye venting. Det må
derfor i stor grad legges til rette for at barna har ventesoner og samtalerom tilgjengelig. På sykehuset har
samtalerom blitt gjort om til alt fra pauserom til kontor. Noen avdelinger har klart å skape gode løsninger og
lagt til rette for at man kan oppholde seg der. Vi vet hvor stressende en sykehushverdag kan være. Det bør
derfor være sterkt fokus på oppholdsrom for å legge til rette for både hvile og prat.
For å få plass til alle de ulike funksjonene, blir det nødvendigvis store avstander. Kunne man fått plassert noen
samtalerom/ventesoner i fløyen på vei bort mot I Avsnittet/evt vinkelen mot H og I avsnittet? (Hvis det er det
som blir «fellesområdet»). Da kunne man delt på rommene sammen med andre relevante funksjoner. Nærhet
til de ulike fagfeltene vil øke vårt samarbeid.
Forskning og behandlingsmetoder er i stadig utvikling og man kan i fremtiden tenke seg at barn med flere
funksjonsnedsettelser har behov for flere ulike behandlinger og psykosomatisk hjelp ila kort tid. Tenker man
seg at det blir tverrfaglige poliklinikker, bør det være tilfredsstillende fasiliteter med ventesoner. En
koordinator (som har det overordnete ansvar for innleggelser) vil kunne være en viktig nøkkelperson for å
planlegge innleggelser/ambulante konsultasjoner og samtidig henvise til rette fagfolk både innenfor somatikk
og psykiatri. Det letter logistikken både for de forskjellige avdelinger og familiene.
Når det gjelder enerom bør det prioriteres høyt. I fremtiden kan vi ha mye nye smittetilfeller som vi ikke aner
omfanget av i dag.

4) Basert på dette: Hvordan BAR helst ser at identitetsbærende og nødvendige tverrgående
funksjoner for barn og ungdom skal integreres i det nye sykehuset

Generelt: 
 Lovverk/forskrifter medfører utløste behov for både fagressurser, arealer og infrastruktur/logistikk.
 Endring av sykdomspanoramaet innebærer tilstander med medfølgende større kroniske somatiske,
kognitive, psykososiale og familiære utfordringer. Dette medfører dermed behov for en tverrfaglig, helhetlig,
multifaktoriell, biopsykososial sykdomstilnærming. Dette understreker igjen nødvendigheten av en integrert
tverrfaglig tilnærming i en fremtidsrettet barne- og ungdomsmedisinsk klinikk/Nye OUS; både organisatorisk og
faglig; bl.a i form av tverrfaglige utrednings-/behandlingsteam og pasientløp i en velfungerende/sømløs
infrastruktur/logistikk som i ivaretar dette med nok fagressurser og areal. Pasientgruppene krever møteplasser
for tverrfaglige klinikkdager som fordrer flere subspesialister samtidig.

o Vi ser fordeler med tverrfaglige konsultasjoner, da det er tidsbesparende både for pasient og
fagpersoner, man drar nytte av hverandres spesialkompetanse og utvikler sterke fagteam. Det krever
flere og større, evt. mer fleksible undersøkelsesrom, som også er nødvendig for å utføre tester og
undersøkelser med standardiserte verktøy.

 Kunnskap om arkitektur og psykisk/fysisk helse fokuserer spesielt på 4 viktige premisser ift arkitekturens
betydning; enerom, belysning, positiv avledning og naturlige utearealer. Disse premisser må være førende for
bygg/innredning spesielt av en barne- og ungdomsklinikk.
 Ungdomspasienter/-medisin må ha et særskilt fokus med egne ungdomsfløyer på hver barne- og
ungdomsavdeling. Ungdom er i behov av utvidet tid ifm legekonsultasjoner; dette grunnet nødvendige temaer
spesifikt for denne tidsperiode. Det må være egne sengerom til større barn og ungdommer på alle
barnepostene, tilpasset ungdom med tanke på farger og møblering. I stedet for en egen ungdomsavdeling
foreslås en ungdomskafè med aktivitetsrom etter modell fra Rigshospitalet, København. Kafeen må være lett
tilgjengelig for ungdommen og et fristed fra foreldre. Lokalene bør være i tilknytning til inngangspartiet i
sykehuset. Kafeèn skal fungere som et lavterskel felles møtested for ungdom på tvers av klinikker og diagnoser.
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Kafeèn må være bemannet. I helgene (og enkelte ettermiddager) kan et samarbeid med ungdommens Røde 
kors være et mulig bemanningsalternativ. 
 Foreldre og søsken som pårørende. På nytt OUS blir pasientgrunnlaget for foreldreovernattingen
betydelig større både i forhold til lokale, regionale og landsfunksjoner. Endring i sykdomspanorama gjør at
inneliggende pasienter vil være dårligere og ha lengre liggetid. Barn og ungdom har rett til å ha sine nære
pårørende hos seg og søsken har krav på å bli ivaretatt i sykehuset. Dette fordrer gode fasiliteter både i forhold
til overnatting, oppholdsrom, kjøkken, vaskerom, lekerom og kort vei til dagligvarebutikk. Overnattingsstedet
skal være et trygt og godt sted hvor foreldre kan samle krefter, sove og ivareta seg selv for å kunne ivareta det
innlagte barnet og eventuelle søsken. Det blir viktig med tilrettelagte rom med plass for familier bestående av
både voksne og barn. Behov for sitteplass utenom seng selv om det finnes felles oppholdsrom. Egne bad,
solskjerming og mulighet for å lufte. Felles oppholdsrom i hver etasje. Kjøkken med spiseplass i hver etasje.
Lekerom for barn som pårørende. Vaskerom med flere vaskemaskiner og tørketromler. Tilgang på hyggelige
uteområder i umiddelbar nærhet. Bemannet, også på ettermiddager og i helger for at de som kommer til OUS
skal bli møtt av omsorg, bli sett og ivaretatt også utenfor somatisk avdeling.
Vi ser behov for en bemannet lekebase (barnehage) i tillegg til tilbudet på sengepostene for å kunne ivareta
søsken som pårørende og barn som venter på dagbehandling/poliklinikk. Tilbudet bør også være for de barna
som kan komme ut av avdelingen og treffe andre barn på samme alder.
Det er behov for oppholdsrom for pårørende på alle avdelingene, gjerne med sentral beliggenhet på posten.
 For gravide som må oppholde seg på sykehotellet i forkant av fødsel pga komplikasjoner/misdannelser
ved barnet blir det også viktig å tilrettelegge for at far kan bos sammen med henne der. Dette for å sikre fars
tilknytning til barnet, og sørge for god fysisk og psykisk ivaretakelse av mor og barnet i magen.
 Etablering av virtuell omvisning i sykehuset vil kunne gi pasienter og foreldre trygghet og forutsigbarhet
ved å bli kjent på sykehuset før innleggelse http://www.childrenshospital.org/patient-resources/virtual-tour

Spesifikt:   
 Hver av dagens tverrgående funksjoner på hhv U og RH skal samlokaliseres i Nytt RH Gaustad.
Grunnprinsippet må være å samle dagens U- og RH-enheter «under samme tak»; dvs. i umiddelbar geografisk
nærhet for å bevare og videreutvikle fagidentiteten. Dagens antall ansatte med tilsvarende arealbehov må
ivaretas.
 Sengepostene som skal ta imot barn og unge må:

 Henge sammen i et fysisk kontinuum med lab, rtg og annen generell utredning i omtrent like lang
avstand fra alle sengeposter. Utredningsdelen kunne ligge i samme eller tilstøtende etg og være knyttet til
dagposter og poliklinikk. Det vil være en fordel om spesialiserte utrednings-funksjoner lokaliseres på
samme måte (eks gastroskopi), alternativet er knyttet til nærliggende avd. som f.eks. gastro; og da i
naboskap mellom voksen og barneenhet med egne senger for barn og tilsvarende for ungdomsrom.

 Ha enerom; dvs barn/unge og plass til to foreldre.

 Ha god tilgang på undersøkelsesrom/prosedyrerom slik at skremmende/smertefulle medisinske
prosedyrer ikke gjennomføres på barnets rom/ i barnets seng. Det bør være god tilgang på samtalerom
slik at foresatte har mulighet for å få informasjon og stille spørsmål vedrørende sykdom og behandling
uten at barnet er del av samtalen.

 Poliklinisk virksomhet bør organiseres på samme måte som beskrevet over.

 Sikre tverrfaglige møteplasser for de beskrevne tverrgående funksjoner:
o Sengeposter må ha møterom for tverrfaglige møter for de her beskrevne tverrgående funksjoner.
o Poliklinikken(e) og dagpostene må ha fysiske fasciliteter for tverrfaglige klinikk-dager knyttet til både
sammensatte tilstander som fordrer eks organspesifikk pediater, samt ekstern nevro-, plastikk-, hjerte- og
barnekirurg. I nærhet av sengeposter må det finnes behandlingsrom for tverrgående funksjoner, lagt slik
at de ikke vil være i fare for å bli slukt inn i øvrig postvirksomhet når de mangler plass.
o Der det skal foregå tverrfaglige poliklinikker vil det være helt nødvendig for de ulike yrkesgruppene ha
et felles arbeidsrom tilgjengelig i umiddelbar nærhet for å gjøre administrativt arbeid både før og etter en
konsultasjon.
o Telematikk/videooverføring må være standardutstyr på tverrfaglige møterom og lett tilgjengelig for
lokalsykehus, primærhelsetjeneste både mhp å delta ved undersøkelser og ved møter.
o Blodprøvelabben/poliklinikken bør ha et venterom med et stort og attraktivt lekeområdet samt
tilgjengelig uteområde (med kølappsystem også ute).
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 Prosedyrerom; blodprøvelab, MR, CT, anestesi etc. bør utformes med tanke på å skape trygghet og også
kunne tilby avledning/ mestringsstrategier; dvs gi assosiasjoner til romskip, akvarium, eventyr, Rasmus eller
lignende. Nok rom for veiing og måling av barna. Rommene må være kun for dette formål og kun for et barn/en
familie av gangen.

 Sikre at det arkitektonisk/interiørmessig på sengepostene vektlegges godt lys, vinduer ut mot
grøntareal/utelekeplasser, gode bilder; differensiert ift alder barn vs. ungdom; digitale bilder som kan endres
etter den enkeltes interesse og alder.

o Ift isolater er også utsikt og naturlig lys svært viktig. Smitteisolater – lettest mulig adkomst? Isolater
ved immunsuppresjon må ha mulighet til egen utgang; dvs 1 etg. Isolat bør legges på bakkeplan med
utgang til hage/grøntområde hvis mulig.

o Pasienter som er benmargstransplantert bør ha direkte tilgang ut i naturen fra rommet. Pasienter som
ikke er på bakkeplan bør ha tilgang til uteområder i form av balkonger eller felles takterrasse.

o Opplevelsesområder/ interaktive aktiviteter for barn og unge i fellesområdene (noe å se på, klatre på,
trykke på, tråkke på).

o Stille-rom /ulike typer sanserom.

 Sikre flere samtalerom/hvilerom/stillerom/foreldrerom
 Sikre nok lekerom; både bemannet med småbarnspedagoger og ubemannede

o som i dag i ytterkant/inngangspartiet av postene mhp å sikre mest mulig utsikt/naturlig lys.
o To lekerom i avdeling: Et som er døgnåpent og et som er egnet til pedagogisk arbeid
o Et lekeareal/base utenfor avdelingene til felles bruk
o Arealer med rom for tilstedeværelse, med ansatte som har tid og mulighet til barna
o Stor variasjon i utforming av rommene med tanke på alder og universell utforming
o Kontor for småbarnspedagoger
o Lagerplass, også mht forflytningshjelpemidler som er plasskrevende.

 Friluftssykehuset må bestå og være lett tilgjengelig for barne – og ungdomspasienter.
 Viktig at tilgangen til «pusterommet» sikres.
 Godt tilrettelagt utemiljø; god tilgang uteområder via ytterdører som er åpne også vinterstid.
 Skolehage

 Terapibasseng i Nytt OUS:
Terapibassenget i E2 har stått tørt siden 2015 pga rehabiliteringsbehov.
Seksjon for nevrohabilitering -barn melder om et sterkt behov for gjenåpning av terapibassenget for sine
pasienter, og har skrevet flere avvik i stengningsperioden. Avvik er rapportert også fra barnereuma og
ortopedisk klinikk. Flere fremtredende sykehus, som Great Ormond Street Hospital og Seattle Children’s
hospital har terapibasseng som blir brukt i undersøkelse og behandling av barn og unge. Med fremtidens
sykdomspanorama mener vi det er hensiktsmessig å gjenåpne terapibassenget ved Rikshospitalet.
Haukeland sykehus har et nytt anlegg (Energisenteret) fra 2017 med tre basseng for barn og unge;
terapibasseng, treningsbasseng og plaskebasseng. Vi har fått rapportert at bruken av bassengene er stor. Barn
og unge med kreft, reumatisme, anoreksi, overvekt, CP, nevrologiske sykdommer og skader,
smerteproblematikk, psykosomatiske tilstander m.fl. har stor nytteverdi av undersøkelser og behandling i vann.
Både fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykehusskolen bruker bassengene. Bergen kommune og
pasientorganisasjoner som Barnekreftforeningen og CP-foreningen leier bassengene på ettermiddager og i
helger. Ved Haukeland brukes bassengene kun av barn og unge. Vi mener at pårørende og søsken også vil ha
stor nytte og glede av tilgang til terapibasseng.
Ved Haukeland har de i tilknytning til Energisenteret også fått til klatrevegg og kinosal for barn og ungdom.

Samlet sluttkommentar 
 I Nye OUS skal det hele barnet og ungdommen stå i sentrum.
 For dette skal det bygges et nytt og samlet Barne- og ungdomssykehus (avsnitt E, I, H).
 For å tilfredsstille ønsket om et enhetlig barne- og ungdomssykehus er plassering og avstanden i øst-vest-
aksen problematisk. Barne- og ungdomspasientene, deres pårørende og ansatte må derfor hele tiden oppleve
både fysisk og psykisk at en befinner seg på et spesifikt Barne- og ungdomssykehus bygget for dette formål som
«et bygg i et større bygg»; selv om det da ikke er et eget frittstående bygg, men integrert i resten av
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bygningsmassen. Det bør legges til rette for opplevelsen av å være et eget barne- og ungdomssykehus gjennom 
egne fargekoder, evt eget ytre utseende på bygget (farge/type murstein o.l.), egen logo o.l.   
 «En dør inn»; egen barneinngang/mottak/infeksjon og poliklinikk (unntatt akutt traumemottak).
 Man må ta hensyn til ekstra behov for areal når andre funksjoner skal flytte inn i fase 2 (f.eks. barnehab.)
 Fokus på inngangspartiet; selve førsteinntrykket for barn og ungdom i møtet med OUS. Målet må være å
skape et godt sted å komme til som gir positive forventninger; fokus på god klinisk kommunikasjon/informasjon
som gir trygghet, bevisst forhold til farger/utsmykking, mulighet for lek/aktivitet, noe som vekker
interesse/nysgjerrighet, lett tilgang til informasjon om aktiviteter/fritidsklubb (det friske) og raskt og god
mulighet for å skjerme når nødvendig i mottaksrom (lyd, inntrykk, mulighet for ro).
 Se for øvrig vedlagte link fra Drottning Silvias Barnsjukhus:
https://www.youtube.com/embed/8KOb_t_Llsc?enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.ncc.se

Det enkelte barn/ungdoms behov: 
Best mulig helse både fysisk, mentalt og sosialt er målet for hvert enkelt barn/ungdom gjennom å ivareta: 
1. Barnets og ungdommens behov for trygg og mest mulig forberedt utredning og behandling ved tverrfaglige
klinikker med det som da fordres av romareal for at hver pasient skal møte fagpersoner fortløpende;
individuelt og med pårørende, inkludert samlende og mest mulig sentralt plasserte arealer for våre tverrgående
funksjoner.
2. Alders- og funksjonstilpassede muligheter for skole og fritidsaktiviteter gjennom lekerom, ungdomskafe etc.
3. Arenaer for avledning og bearbeiding med eget personell; i uteaktivitet, på lekerom og behandlingsrom.
4. Enerom med utforming som muliggjør fleksibel ungdomsspesifikk vs barnespesifikk utforming med
utnyttelse av f eks projeksjon av bilder, film knyttet til egenerfaring/identitet. Tilrettelegging for oppheng av
dags-plan/ukes-plan og arbeids-plan. Gode muligheter for skjerming; lydisolasjon, tydelige markeringer av
behov for ro/pauser. Fast standard for utstyr på rommene; tv, data etc.

FAMILIENS behov: 
1. Videooverføringsmulighet på alle poster og poliklinikk mhp formidling av funn, forståelse,
behandlingsbehov direkte til lokale instanser, lokalsykehus hvor familien deltar enten fysisk på OUS eller hos
lokale instanser.
2. Mest mulig geografisk nærhet mellom avdelinger og behandlingsrom og utredningsenheter for barn og
unge.
3. Overnatting for 2 pårørende på enerom m barnet.
4. Foreldreovernattingsplasser.
5. Samtalerom/Stillerom knyttet til avdelingene.

SYKEHUSPERSONALETS behov: 
1. Lokaler som sikrer mulighet for tverrfaglig samhandling.
2. Lokaler som sikrer samlet areal for de enkelte enheter/avdelinger.
3. Personal-kantine (hvor ikke pasienter har tilgang). Kantinen må være utformet slik at den gir ro og lite støy i
en ellers hektisk arbeidshverdag.
4. Det er også behov for gode og hyggelige uteområder med benker for å sitte ned, både for pasienter,
pårørende og ansatte.

thd, 24.06.20 

https://www.youtube.com/embed/8KOb_t_Llsc?enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.ncc.se
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Vedlegg 

a) ABU (inkl. S-BUP RH-U, Musikkterapi RH-U, Barneprogrammet RH-U inkl. Fritidsklubb og
Sykehusklovner)
 Mandat/funksjon: Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (ABU) er en integrert del av OUS’
totale kliniske tilbud øremerket inneliggende barn og unge 0-18 år (med oppfølgingsmulighet til 23 år) som i
kraft av OUS’ funksjoner RH/U er innlagt for somatisk tilstand eller somatisk symptomatologi, samt deres
familier. Gjennom barne- og ungdomspsykiatrisk bio-psyko-sosial diagnostikk, behandling og oppfølging skal vi
forebygge uheldige psykososiale sykdomskonsekvenser for både pasient og familie, og derigjennom bidra til
god sykdomsmestring og livskvalitet.
 Ansatte/tverrfaglige pasientløp: Av avdelingens 47 ansatte, deltar 34 fagpersoner; barne- og
ungdomspsykiatere (8), psykologer (11), kl. sosionomer (9), spesialpedagoger (2), musikkterapeuter (4) og
spesialsykepleiere (1), i tverrfaglige pas.løp/team rundt barn/unge m/ kreft, medfødte misdannelser, syke
nyfødte, hjerte-/lungesyke, transplantasjoner (hjerte,lunge,lever,nyre-), ……sammensatte «psykosomatiske» 
tilstander. Våre utrednings- og behandlingsmetoder forefinnes i verktøykassen «Helhetlig BIO-PSYKO-SOSIAL 
sykdomstilnærming».  
 Avdelingen har også organisatorisk og faglig ansvar for Barneprogrammet (2 ansatte) inkl. Fritidsklubb og
Sykehusklovner, samt Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens barn/unge (5 ansatte)og Nasjonal
kompetansetjeneste for alvorlig psykosomatiske tilstander barn/unge (2 ansatte). I tillegg har vi organisert
egne merkantile (4 ansatte).
 Dagens areal RH+U: Vi har i dag 2 lokalisasjoner RH og Ullevål med til sammen 41 (RH 30, U 11)
behandlingsrom i tillegg til 2 familieterapirom, 2 leketerapirom, 2 ekspedisjoner (1U + 1RH), 1 skrivestue (m/ 3
ansatte), 1 kontor (1 ansatt barneprogram),  2 Fritidsklubb, og 2 personalrom/lunchrom, 3 kopirom/lager og 2
Venterom.
 Fremtidig areal Nye OUS: Ved en sammenflytting Nye OUS er vi fortsatt avhengig av arealer til 41 beh.rom,
2 familieterapirom, 2 leketerapirom, 1 skrivestue, 1 kontor (1 stk barnepr.), 1 Fritidsklubb, og 1
personalrom/lunchrom, men 1 ekspedisjon, 1 kopirom/lager og 1 Venterom. Behandlingsrommene må være av
en viss størrelse for samtale med hele familier; dagens beh.rom på det nye Modulbygget Ullevål setter en
standard på 14 m2. Samme modulbygg har også standarder for Familieterapirom (17m2), Leketerapirom
(17m2), Ekspedisjon (14m2), Venterom/-sone (26m2), Personalrom (20m2) og kopi/lager (5,5m2). Det er dog
behov for større møterom, venterom og ekspedisjon når samlokalisering av teamene på både U og RH.
 Nærhets-/avhengighetsbehov: Avdelingen har gjennom over 40 år bygget opp unik nasjonal erfaring og
spisskompetanse innen dette tverrfaglige fagområdet i grenselandet mellom somatikk og psykiatri; pediatri,
kirurgi og barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingens fagprofil er derfor i tråd med de fagpolitiske føringer om
etablering av klinikker på tvers inkludert pediatri, barnehabilitering og BUP. I tillegg bidrar avdelingen med et
ungdomsperspektiv samt å sikre transisjon/overgangen barn-voksenavdeling ved alltid å ha innehatt øvre
aldersgrense på 18 (23) år. ABU vil derfor fortsatt arbeide for gjennomslag av en helhetlig, tverrfaglig, multi-
faktoriell og integrert bio-psyko-sosial utredning, behandling og oppfølging ift en rekke pasientløp.

Musikkterapi 
 Mandat/funksjon/ansatte: Tilbyr individuell musikkterapeutisk oppfølging etter henvisning til alle barne- og

ungdomspasienter. Har felles musikktilbud for alle barn faste dager i uken og større samlinger 4 ganger i
året. Skolemusikk. 4 ansatte.

 Dagens arealer: På RH har musikkterapeutene i dag et kontor på 9 kvadratmeter i tilknytning til
sykehusskolen. Kontoret brukes også av aktivitetsleder. Fritidsrommet brukes av musikkterapeutene ved
behov på dagtid. På Ullevål har musikkterapeutene et kontor i tilknytning til sykehusskolen.

 Fremtidig areal: Musikkterapeutene ønsker å beholde lokaliseringen av eksisterende kontor med
lagringsplass og nærhet til ungdomsrommet og barnevestibylen. Det dekker da kontorplass til to
musikkterapeuter. I tillegg ønsker de en kontorplass/behandlingsrom i nærhet av S-BUP med mulighet for
klinisk arbeid der. Til sist ett kontor/behandlingsrom i nærhet av den nye barnefløyen på andre siden av
glassgaten (døgnområde nytt bygg). Det ville og vært flott med et tilsvarende fritidsrom (musikkrom) på den
andre fløy.

Barne- og ungdomsprogrammet inkl. Fritidsklubb og Sykehusklovner 
 Mandat/funksjon/ansatte:
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Barne- og ungdomsprogrammet jobber tverrfaglig med alle barn og ungdommer i sykehuset, på tvers av 
klinikker og diagnoser.  
Sykepleiefaglig leder i 80 % stilling: Har overordnet ansvar for aktiviteten i barne- og ungdomsprogrammet, 
samarbeider med alle barnepostene for å ivareta barn og unges friske sider og psykiske helse. 
Aktivitetsleder 80 % stilling: Individuelle besøk og tilbud om aktiviteter til større barn og ungdommer, spesielt 
viktig for gutter i et sykehusmiljø med få menn. Vi ser for oss at en større del av jobben i fremtiden vil bli å 
dekke dette behovet.  
Miljøterapeuter: 6 ansatte på timebasis. Tilbyr individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter til barn og unge på 
fritidsklubben 3 kvelder i uken. Fritidsklubbens beliggenhet gjør det mulig for dårlige og lite mobile pasienter å 
komme seg ut av avdelingen.  
Sykehusklovner: Er fast på RH og Ullevål mandag til fredag. Besøker 2 barneposter hver dag. Besøker 
sengeposter, dagavdelinger og poliklinikken. Har egne klovner som er en del av et tverrfaglig samarbeid ved 
noen prosedyrer. I fremtidens sykehus ser vi for oss at sykehusklovnene blir mer involvert i prosedyremestring 
og til å kunne besøke pasienter som behandles hjemme. 
 Dagens arealer U-RH og fremtidige ønsker:
U: Fritidsrom i tilknytning til skolen. Brukes av skolen og leketerapien på dagtid. Fritidsklubb på tirsdager
RH: Sykepleiefaglig leder har kontorplass i et kontorfellesskap med 16 plasser under poliklinikken. Det er langt
unna S-Bup og kollegaene der og er lite egnet for arbeid som krever plass (Rasmuspermer), konsentrasjon og
samtaler. Har behov for kontor i nærheten av S-Bup og sengepostene.
Fritidsleder og miljøterapeutene deler kontor med musikkterapeutene, på dagtid deler 3 personer 2 PC`er.
Kontoret er på 9 kvadratmeter. Kontoret ligger i tilknytning til skolen, langt fra kollegaene på S-Bup. Har behov
for kontor i nærheten av S-Bup.
Fritidsrommet brukes av skolen, musikkterapeutene og til aktivitetstilbud for enkeltpasienter på dagtid.
Mandag og onsdag kveld er det fritidsklubb. Noen tirsdager er det ungdomskvelder eller søskenkvelder. På
kveldstid kan også pasienter få bruke rommet til aktiviteter og til å ta imot venner. Et aktivitetsrom for barn og
et for ungdommer er ønskelig. Rommene må være lett tilgjengelige fra sengepostene.
Lagerplass: skap på ungdomsrommet og en liten bod som er vanskelig tilgjengelig i nærheten av sykehusskolen.
Økende behov for oppsøkende virksomhet gjør at det er trengs mer plass til å lagre utstyr.
Sykehusklovnene har garderobe i et tidligere skifterom for bassenget. Har behov for garderobe med plass til 6
personer med tilgang til vask og toalett og et pauserom.

Ungdomspasienter 
 Se Retningslinje ungdomsoppfølging samt egen rapport fra Ungdoms-/brukerråd, BAR gruppe 2.
 Egne sengerom til større barn og ungdommer på alle barnepostene, tilpasset ungdom med tanke på farger

og møblering.
 I stedet for en egen ungdomsavdeling foreslås en ungdomskafè med aktivitetsrom etter modell fra Hr. Berg

ved Rigshospitalet i København. Kafeen må være lett tilgjengelig for ungdommen og et fristed fra foreldre.
Lokalene bør være i tilknytning til inngangspartiet i sykehuset. Kafeèn skal fungere som et lavterskel felles
møtested for ungdom på tvers av klinikker og diagnoser. Kafeèn må være bemannet. I helgene (og enkelte
ettermiddager) kan et samarbeid med ungdommens Røde kors være et mulig bemanningsalternativ.

b) Seksjon for barnefysioterapi
Arbeidsområder:
Seksjonen er organisert i BUL men får henvist pasienter fra alle sengeposter i BAR og KK, samt barnekirurgiske
sengeposter i KIT/AGK. Det inkluderer intermediær og intensiv/nyfødt intensiv, postoperativ, dagposter og
poliklinikker. Alder 0-18 år, samt kvinner på Barsel og Gynekologi. Vi har ansvar for et bredt spekter av
diagnosegrupper, eksempelvis premature og syke nyfødte, akutte traumer og skader, kreft, hjertesykdom,
kroniske lungesykdommer, spiseforstyrrelser, barn som har ventilasjonsstøtte i hjemmet, nevromuskulære
sykdommer, transplanterte, medfødte misdannelser og utviklingsforstyrrelser m.fl.
På UL har vi egen vaktordning for kvelder og helg/helligdag, ved RH deltar vi i felles vaktordning i samarbeid
med KRE og NEV.
Arbeidsoppgaver:
Undersøkelse og behandling av akutt og alvorlig syke barn og ungdommer.
Undersøkelse, testing og vurdering av pasient under utredning.
Undersøkelse, behandling og oppfølging etter kirurgiske inngrep.
Kontroll og behandling av kroniske tilstander.
Opplæring og veiledning av pasient, pårørende og lokale behandlere.
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Tilpasning og opplæring i bruk av behandlingshjelpemidler. 
Undersøkelser og testing på fysiologisk testlab.  
Fysioterapeuter deltar både i tverrfaglige team og er selvstendig behandler på poliklinikk.  
Vi har ansvar for veiledning av fysioterapistudenter og turnuskandidater, og har som universitetssykehus 
veiledningsansvar ut til 1. linjetjenesten. Vi underviser regelmessig på fysioterapiutdanningen/bachelornivå, 
videreutdanning i fysioterapi til barn og ungdom, interne tverrfaglige fagdager i OUS, fagdager for ulike 
sykepleiergrupper, legegrupper samt likemannstreff.  
Vi deltar i flere forskningsprosjekter (multisenterstudier), og har for tiden en ansatt på PhD-program. Vi har 
årlig deltagelse og innlegg på nasjonale og internasjonale fagkongresser. 
Antall ansatte: 
RH: 6 stillinger. 
UL: 7 stillinger (inkl. turnusfysioterapeut). 
Dagens arealer: 
RH:  
Gymsal 60 kvm.  
3 behandlingsrom 12-15 kvm. (sambruk med fysio-/ergoterapeuter i BNE og orto). 
Lager 10 kvm (sambruk med BNE). 
Totalt 110 kvm. 
I tillegg 7 kontorplasser i felleskontorer, kontor til seksjonsleder.  
UL: 
Behandlingsrom 40 kvm.  
Behandlingsrom for CF-pasienter 40 kvm x 2 + rent lager og toalett 10 kvm.  
Lager 10 kvm.  
Totalt 140 kvm. 
I tillegg 7 kontorplasser og pauserom.  
Arealbehov i fremtiden: 
Vi vil ha behov for 6 undersøkelsesrom på poliklinikk. Til pasienter med smitte trenger vi 3 rom med sluse og 
avtrekkssystem for bruk ved inhalasjon av antibiotika. Til CF/PCD-poliklinikk som utgjør en betydelig andel av 
poliklinisk virksomhet er det også behov for 2 større lokaler på 40 kvm. (Sambruk med sjeldenavdelingen 
/NSCF). Vi er avhengig av nærhet til det tverrfaglige teamet, og dermed geografisk nærhet til lungepoliklinikk.  
Vi må fortsatt ha gymsal til motorisk testing, trening og rehabilitering. 
Nærhets/avhengighetsbehov:  
Behandlingsrom i nærhet til sengepost er viktig spesielt for barnemedisinske sengeposter med tidlig 
rehabiliteringspasienter, kreftpasienter og transplanterte. Med tanke på de store avstandene i øst-vest-aksen 
er det viktig at vi har tilgang til behandlingsrom ved sengeposter i I-avsnittet. Det gjelder også tilgang til 
arbeidsstasjoner for dokumentering.  
Vi har behov for utstyrslager for forflytningshjelpemidler i tilknytning til sengepostene, og dagens lagertilgang 
er for liten og plassert for langt unna pasientene. Sykehuset må etablere et system for lagring, utlån, renhold 
og utskiftning av forflytningshjelpemidler. 
Antall kontorplasser i dagens E2 må økes med 10 plasser for å dekke behovet ved sammenslåing. Det må også 
beregnes studentplasser. Kontorarealer må tilfredsstille AML-krav, noe de færreste kontorplassene gjør i 
dagens sykehus. Det må være tilgang til lokale for video- og telefonkonsultasjoner samt samtalerom, i sambruk 
med andre yrkesgrupper. Vi må ha tilgang til pauserom, noe vi per i dag ikke har for vår seksjon ved RH.  
Vi ser behov for aktivitetsrom tilrettelagt for VR-aktivitet og dataspill for trening og rehabilitering av barn og 
ungdom, gjerne i sambruk med skole og fritidsaktiviteter for større barn og ungdom.  
Basert på dette har vi behov for en økning i areal med ca. 250 kvm i tillegg til eksisterende areal på 110 kvm 
som er på RH nå, for å tilfredsstille fremtidens behov for god pasientbehandling. Dette er eksklusive 10 nye 
kontorplasser og pauserom. 
Endring i sykdomspanorama og fremtidig arbeidsform:  
Basert på befolkningsutviklingen vil antall pasienter øke. Vi ser at vi får fler pasienter med smitte og 
multiresistente bakterier som krever økte arealer for smitterom og økt tidsbruk for å hindre kryss-smitte 
mellom pasienter. Det medfører at ansatte ikke kan gå fritt mellom pasientgrupper, og behovet for antall 
ansatte vil øke. Vi får flere pasienter med sammensatte problemstillinger, og pasienter behandles lengre og 
mer intensivt enn før. Eksempel: På grunn av overbelegg på barnekreft og blodsykdommer opprettes det nå en 
dagpost som det per i dag ikke er avsatt fysioterapiressurser til.  
Vi ser fordeler med tverrfaglige konsultasjoner da det er tidsbesparende både for pasient og fagpersoner, man 
drar nytte av hverandres spesialkompetanse og utvikler sterke fagteam. Det krever større, evt. mer fleksible 
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undersøkelsesrom, som også er nødvendig for å kunne utføre tester og undersøkelser med standardiserte 
verktøy. 
Da det vil bli en stor fødeavdeling med barselavdeling og nyfødt intensiv på Aker sykehus må vi også beregne 
ekstra ressurser til dette. 

c) Seksjon for barneernæring, kliniske ernæringsfysiologer (kef)
Mandat/funksjon: Ivareta og optimalisere ernæringsstatus hos ulike pasientgrupper. Delta i undervisning,
forskning og fagutvikling.
Mottar henvisning fra alle diagnosegrupper, både inneliggende, polikliniske og avansert hjemmesykehus.
Ansatte/arbeidsform/metode:
Ansatte: 13,15 stilling hvorav 5,75 på U, 6,4 på RH og 1 lederstilling inkl voksen metabolsk.
Arbeidsform og metode: Pasientsamtaler alene eller i fellesskap med andre faggrupper.
Ernæringsbehandling/kostveiledning ut fra diagnose/spesielle behov og klinisk bilde.
Gruppeundervisning/pasientskoler innenfor de ulike fagområdene. Kontakt utad med lokalt hjelpeapparat,
barnehager og skoler rundt den enkelte pasient. Fortløpende kef-studenter i 4-ukers praksis, heldags
observasjonspraksis med jevne mellomrom, samt studentundervisning. Kompetansetjeneste og forskning.
Dagens areal RH og U:
RH: 3 kontorer med 8 kontorplasser (43 m²) + 2 kontorplasser. Spise- og ernæringsteam benytter kjøkken i
Foreldreovernattingen.
U: 5 kontorer i nytt modulbygg (62 m²). Møterom til pasientskoler (34-40 m²). Spiseteam U har 2 behandlings- 
samtalerom (2 x 14 m²) + tilgang til stort samtalerom (25 m²) og tilgang til kjøkken for observasjoner.
Poliklinikken RH + U; I snitt 3 kefer per økt, enten alene eller tverrfaglig.
Nærhets-/avhengighetsbehov til BAR/OUS’ polikliniske/dag/sengepostvirksomhet:
Dagens plassering i brakka på U og E.3, 5. etasje på RH fungerer bra avstandsmessig. På RH har hovedvekten av
kefene en periode vært plassert i B2, 4 etg. Dette var uhensiktsmessig langt unna pasientvirksomheten.

Endring/utvikling av fremtidig sykdomspanorama: 
Forventer en større grad av tverrfaglig organisering rundt pasientene; Pasienten i sentrum. 
For lokale pasienter, mer samarbeid med bydeler. For de andre mer samarbeid med lokale fagpersoner rundt i 
landet. Dette for at den viktige oppfølgingen ikke nødvendigvis skjer ved OUS, men mer lokalt. Mer videomøter 
med lokale fagpersoner angående pasientene og derfor behov for videoutstyr lett tilgjengelig flest mulig 
steder. Også mer bruk av lærings- og mestringssenteret? 
Areal: Forventer flere kef-stillinger i fremtiden ved at man ser pasienten i et biopsykososialt perspektiv.  Gode 
kontorer, samlet eller i faggrupper?  Ikke nødvendig å være så sentralt plassert at vi fort blir slukt av annen 
pasientbehandling. Ene-tomannskontorer, evt. fleremannskontorer forutsatt lett tilgjengelig stille rom og at 
man åpner for mer hjemmekontor når det er mulig. Det er behov for plass til studenter, og møterom/lunsjrom i 
nærheten. Behov for arbeidsstasjoner på postene. 
Poliklinikken: Tilstrekkelig med behandlingsrom (I dag går det med mye tid på å lete etter ledige rom). 
Videotilgang på alle rom. 
Et større rom på poliklinikken til møter og samling av grupper med pasienter som kommer samme dag 
(praktiseres ofte på metabolsk/sjeldne sykdommer som sjelden møter likesinnede, slik at de får mulighet til å 
utveksle erfaring). Tilgang til kjøkken for demonstrasjon/undervisning/observasjon i tilknytning til poliklinikken. 
Sambruk, men på likeverdig basis. 
Tilgang på flere møterom på størrelse med møterom + kjøkken i M-etasjen i Foreldreovernattingen, 40-50 
personer 
Hjemmekontor: Noe av kontakten med pasienter kan for klinisk ernæringsfysiologer skje via telefon/video. Som 
regel er det viktig å møte pasienten for å få en god vurdering, men ellers kan en del foregå på annen måte. 
Dette vil spare pasienten for reise (tid, miljøaspekt) og det vil spare areal på sykehus (poliklinikk, kontorplass). 
Tenker at en mer fleksibel arbeidsmodell vil kunne fungere for flere ulike typer polikliniske konsultasjoner.  
Foreldre/pasientundervisningen kan være et tilbud med oppmøte, men også som videoundervisning i 
fremtiden. Dette forutsetter tilgang til videoutstyr enten på OUS eller via bærbar PC som kan brukes ved 
hjemmekontor. 

d) Barnehagelærere/«lek»
Mandat:
Barnehagelæreren skal ivareta barns rett til aktivitet i helseinstitusjonen.

1) Pasient og brukerettighetsloven (Kap.7):
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§ 6 -3. Barns rett til aktivitet i helseinstitusjon (kilde: Lovdata)
2) Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon, Kapittel 4:
§ 12. og § 13. Aktivisering/undervisning

Overordnede mål for pedagogiske virksomhet på barneavdelinger: 
o Ta vare på barnets friske sider
o Normalisere hverdagen for pasienten så godt som mulig
o Hjelpe barnet slik at det mestrer sykehusoppholdet på best mulig måte
o Virksomheten er fortrinnsvis et tilbud til barn under skolepliktig alder
o Ivareta søsken som pårørende. Helsepersonelloven § 10 a og b

Pedagogens oppgaver/funksjon: 
o Gjøre seg kjent med inneliggende pasienter og deres diagnoser
o Delta og ta initiativ til tverrfaglig samarbeid med blant annet sosionom, fysioterapeut,
sykepleier, lærere, musikkterapeut, lege
o Legge planer for det pedagogiske tilbudet
o Tilrettelegge for lek på barnets premisser
o Observere og rapportere
o Samarbeide med helsepersonell om utarbeidelse av metoder/materiale til forberedelse og
bearbeidelse
o Veilede barn og foreldre
o Delta på barnehagelærermøter, nettverkstreff, kurs og konferanser
o Dokumentere arbeidet/ årsrapport
o Delta/bidra til internundervisning-informere studenter/nyansatte om barnehagelærers arbeid
o Ansvar for innkjøp av pedagogisk materiell

Ansatte: 
Ullevål og RH har til sammen 8 Barnehagelærerstillinger. Flere av disse har tilleggsutdanning i henholdsvis 
spesialpedagogikk, veiledning, familieterapi. 

Pasientgrupper: 
Barnehagelærere på Ullevål sykehus dekker 3 sengeposter: Kirurgisk avdeling, Barnemedisinsk avdeling, 
Infeksjonsavdeling i tillegg til dagpost og poliklinikk 
Rikshospitalet dekker 6 sengeposter, 3 kirurgiske barn og ungdomsavdelinger og 3 barnemedisinske avdelinger. 

Dagens areal:  
Ullevål sykehus: Lekterapi inklusive sanserom, 72 m2 
Tilgang til bruksrom, eget kjøkken16 m2 
Kunst og håndverksrom med sluk i gulvet 16 m2 
Lekotek/kontor 28 m2 
2 ubemannede lekerom på sengepost 20m2 

Rikshospitalet: Bemannet lekerom på hver avdeling 
BTXS1: 35 m2      
BTXS2: 39,2m2  
BKBS1:39,2m2 
KAB 1: 25,9 m2 
KAB 3: 21,1 m2 
KAB 2: 23,5 m2 

Nærhets/avhengighetsforhold til BAR/OUS`polikliniske/dag/sengepostvirksomhet: 
BAMS1,2 og 3 og KABS2 er forholdsvis samlet i E1 og E2 avsnittet. Dette er nært i forhold til skole og 
fysioterapi. Kirurgisk barneavdeling 1 og 3 har unødvendig lang avstand fra andre barneavdelinger, og ligger på 
C avsnittet. Avstanden gjør at det er fysisk langt for pasientene å komme til skole, fritidsklubb og ellers 
planlagte arrangementer for barna. Dette kan medvirke til at det blir mindre samarbeid mellom de respektive 
avdelingene. Det er ønskelig at alle barnesengeposter samles også for å ha et nært samarbeid med S-BUP.  
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Endring/utvikling av fremtidige sykdomspanorama (-metodikk) 
Vi ser for oss at flere pasienter blir behandlet hjemme og at de som er innlagt på sykehus kommer til å vare 
sykere og mer komplisert pasientbehandling. Mange pasienter er kronikere og kommer til å være mye på 
sykehus i barn/ungdomsalderen. Flere pasienter kommer å være isolert. Det kommer til å være flere søsken 
med til sykehuset. Vi tror også at det er mange som kommer til å trenge individuell oppfølging.  
Generelt blir det viktig å skape et barne-/ungdom og familievennlig miljø. Innbydende velkomst! Tenke familie 
pluss søsken. Legge til rette for tettere tverrfaglighet med flere møte/samtalerom. 
I fremtiden tror vi det er behov for:  

- To lekerom i avdeling: Et som er døgnåpent og et som er egnet til pedagogisk arbeid.
- Flere samtalerom/hvilerom/foreldrerom
- Et lekeareal/base utenfor avdelingene til felles bruk
- Godt tilrettelagt utemiljø
- Enkeltrom til pasienter med plass til to foreldre
- Kontor for barnehagelærer
- Svømmebasseng

Det er både behov for døgnåpent lekerom/ venterom i avdelingen og ønskelig med rom som kan være godt for 
de som trenger ekstra ro. Det er behov for to lekerom i avdelingene. Et rom som er låst når barnehagelæreren 
ikke er til stede og et leke/venterom.  Alle savner gode samtalerom og hvilerom for foreldre. Dette er aktuelt i 
alle lekemiljøene. Det har lenge vært et ønske om en stor felles base hvor blant annet barn som pårørende fra 
alle avdelinger kan få et tilbud. Pasientene har også behov for et sted utenfor avdelingen hvor de selv har 
mulighet å velge egen aktivitet. Det skal være tilrettelagte miljøer som stimulerer til lek f.eks. stor lekestue, 
sanserom, krok for sykehuslek, lek på gulvet for de minste. Hvor det er rom for ro men også mulighet til å treffe 
andre barn og observere. 
Vi vil skape et stimulerende barne- og familiemiljø. De fysiske forholdene skal også tilrettelegges for god 
rehabilitering. Plass til stor dukkestue og sanserom og plass/rom til sykehuslek. Det fysiske miljøet må ta 
hensyn til barns ulike behov for medisinske apparater og rullestoler. Felles kontor for barnehagelærerne. 
Mange barn vil kunne ha glede av et tilbud om lek utenfor avdelingen.  
Barn med lavt immunforsvar vil ha trygge omgivelser mht. smitte og vil nok ikke ønske å oppsøke et miljø hvor 
de er engstelige for at det ikke er god nok oversikt over dette. Kan det være en ide å slå sammen avdelingene 
til de immunsupprimerte pasientene?  
Det å ha gode lekemuligheter i avdelingen er å foretrekke med tanke på at vi også får dårligere pasienter. De 
kan gå for å hvile seg innimellom, for å komme tilbake når de orker å leke mer.  
Det er også nødvendig å ha tilgang til et inspirerende og funksjonelt utemiljø. Med at mange pasienter er 
isolert vil det være fint å benytte seg av utemiljø.  
Resultatet av dette er at det er behov for flere lekerom og barnehagelærerstillinger. Det vil også bli et større 
behov for pedagogisk tilrettelegging for pasienter på enkeltrom til de pasientene som ikke kan komme til 
lekerommet pga. sykdomstilstand, isolasjon osv. Det er viktig at lekerommet til en hver tid er tilrettelagt og 
innbydende slik at det er fristende og trygt å oppsøke. 

e) Sykehusskolen i Oslo
Mandat/funksjon/ansatte:
3 avdelinger: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.
Tverrgående funksjon: Gir lovpålagt undervisningstilbud til alle pasienter mellom 5 og 23 år.
Samarbeider med alle barnemedisinske poster: deltar på tverrfaglige møter, avdelingsmøter og andre møter
knyttet til pasienter der skole og/eller pasientenes helhetlige behov diskuteres.
Samarbeider tett med Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP) og Sosialpediatrisk seksjon
(SosPed).
Samhandling og koordinasjon (avhengighet, nærhet):
Skolen er avhengig av å hente informasjon fysisk/samtale med sykepleiere på alle barnemedisinske avdelinger
hver morgen.
Arealbehov:
Dagens areal U+RH: Bruttoareal (BTA) per i dag: 352,7 m

2

Behov Nye OUS:
2 kontor: BTA 40m

2

5 skolerom: BTA 150m
2
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2 arbeidsrom lærere: 60m
2
  

WC HC: 5m
2
 

Risikoer: 
Lang avstand mellom skole og sengeposter med barn 
Lang avstand mellom skole og S-BUP/SosPed 

f) Sjelden feltet
 NKS: Nasjonale kompetansesenter med mange ulike pasientgrupper, både voksne og barn. Det følgende

beskriver senterets funksjoner over alle aldersgrupper; inkl. voksne. Underliggende sentre:
o NSCF er nasjonalt kompetansesenter for Cystisk Fibrose (CF), Primær Ciliær Dyskinesi (PCD) og

Schwachman-Diamond Syndrom (SDS) som i dag har betydelig klinisk virksomhet i BAR (Barnepoliklinikken og 
Infeksjonspost for barn på Ullevål Sykehus) samt i MED (Lungepoliklinikken og Lungemedisinsk sengepost) og 
ivaretar sine brukere i et livsløpsperspektiv. 

o NevSom har som hovedoppgave å utvikle og formidle høy og spesialisert kompetanse om
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier til hele helsetjenesten, andre tjenesteytere og til mennesker med 
disse diagnosene over hele landet. 

o NKSE har som hovedoppgave å utvikle og formidle høy og spesialisert kompetanse om sjeldne
epilepsirelaterte diagnoser og gruppen epileptiske encefalopatier av genetisk årsak til hele tjenesteapparatet 
og til mennesker med disse diagnosene over hele landet. Dette er tilstander med alvorlig og tidlig debuterende 
epilepsi assosiert med utviklings-hemming og/eller andre nevro-utviklingsforstyrrelser av kjent genetisk årsak, 
hvor riktig diagnose og behandling er avgjørende.  

o SSD: har som hovedoppgave å utvikle og formidle høy og spesialisert kompetanse om mer enn 100
sjeldne tilstander og grupper til hele helsetjenesten, andre tjenesteytere og til mennesker med disse 
diagnosene over hele landet. Diagnostikk, behandling, oppfølging av blødertilstander 
(hjemmetransfusjonsprogram). 

 Mandat/funksjon NKS: Nasjonal kompetansetjeneste, fellesenhet
o Oppgaver gitt i lov og forskrift nr 1706 av 17. desember 2010:

 Bygge opp og formidle kompetanse
 Overvåke og formidle behandlingsresultater
 Delta i forskning og etablering av forskernettverk
 Bidra i relevant undervisning
 Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre

tjenesteytere og brukere
 Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
 Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
 Etablere faglige referansegrupper
 Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

 Ansatte NKS: ca. 70 årsverk fordelt på ca. 80 ansatte
o NevSom har per nå 20 stillinger (medregnet to utlyste), det utgjør 17,8 årsverk. Personalgruppen består

av psykologer, leger, pedagoger, sykepleiere, kommunikasjonsrådgiver og merkantile.
o NSCF har totalt 12,7 årsverk fordelt på 18 ansatte. Personalgruppen består av leger, KEF, sykepleiere,

fysioterapeuter og sekretær.
o NKSE har 6,2 faste årsverk fordelt på 8 ansatte. Personalgruppen består av psykolog, lege, pedagog,

sykepleiere, og sekretær.
o SSD har 26 faste årsverk fordelt på 30 ansatte og 4 stipendiater. Personalgruppen består av psykologer,

leger, pedagoger, sykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, kommunikasjonsrådgivere,
sosionom og merkantile.

 Ansatte NKSD: ca. 9 årsverk fordelt på ca. 11 ansatte

 Arbeidsform/-metode:
o NSCF: Diagnostikk, behandling, oppfølging, bistand til ø-hjelp og klinisk møtevirksomhet. Registerdrift og

forskning. Benytter i økende grad digitale kanaler som videokonsultasjoner og –møter.
o NevSom: Våre oppgaver er kompetanseutvikling (herunder forskning) og kompetansespredning. Vi har

noe klinisk aktivitet innenfor dette, men vi har ikke utrednings- eller behandlingsansvar.
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o SSD: Diagnostikk, behandling, oppfølging av blødertilstander (hjemmetransfusjonsprogram). Oppfølging
og veiledning for mer enn 100 sjeldne tilstander og grupper. Kompetanseutvikling og
kompetansespredning. Drift av faglige nettverk og team. Deltakelse i tverrfaglige poliklinikker.
Registerdrift og forskning. Benytter i økende grad digitale kanaler som videokonsultasjoner og -møter.

 Dagens areal NKS:
o RH/FV: ca. 700 m2
o U: ca. 360 + 720 = 1080 m2 (inkludert søvnlaboratorium 35 m2 og venterom ca. 20 m2)
o SSE: ca. 135 m2
o I Barnesenteret BAL har NSCF tilgang til en kontorplass for lege i kontorfløyen og en kontorplass for

sykepleier barnepoliklinikken. I tillegg har vi tilgang til arealer for pasient-behandling etter behov
(barnepoliklinikk, dagpost, infeksjonspost, mottak, intensiv etc.).

 Dagens areal NKSD:
o U: ca. 125 m2

 Nærhets-/avhengighetsbehov:
o NSCF er helt avhengig av nærhet (gangavstand) til BAR og OUS polikliniske og dag-

/sengepostvirksomhet. CF er en multiorgansykdom og vi samarbeider utover BAL med flere
fagspesifikke områder i BAR (bl. a. diabetes (endokrinologi), lever, infeksjon, gastroenterologi,
ernæring, anestesi-intensiv) og også transplantasjonsteamene (lever og lunge). Delte stillinger og nært
samarbeid med Lungemedisinskavdeling (LUM) i medisinsk klinikk. For øvrig bør nye lokaler være godt
tilrettelagt for digital kommunikasjon (video).

o SSD: bløderpoliklinikk på RH/BAMS2, avdeling for barnemedisin og transplantasjon, kirurgisk avdeling
for barn, nevrokirurgisk avdeling, avdeling for blodsykdommer, Nyfødtscreeningen, avdeling for
medisinsk genetikk, øre-, nese-, halsavdeling, avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus,
avdeling for revmatologi, hud og infeksjon og avdeling for transplantasjonsmedisin. Deltar i flere
tverrfaglige poliklinikker og team ved RH: DSD-team, Craniofacialt team, metabolsk-team, primær
immunsvikt, Osler-team, Gorlin-klinikk, EB-klinikk, m.fl. For øvrig bør nye lokaler være godt tilrettelagt
for digital kommunikasjon (video).

o NKSE: Behov for nærhet til SSE, voksen- og barnehabilitering. For øvrig bør nye lokaler være godt
tilrettelagt for digital kommunikasjon (video).

o NevSom: Innenfor sykehusområdet har vi ikke sterkt behov for umiddelbar nærhet til andre i
BAR/OUS. Fortrinnsvis direkte nærhet til enheter i samme avdeling som oss selv. Vi kan få behov for
noe større areal til klinisk virksomhet (undersøkelsesrom). Vi trenger rom som er elektrofysiologisk
skjermet og ekstra godt støyskjermet til en del av virksomheten. Dagvirksomhet, ikke sengepost.
Gangavstand til pasienthotellet er en klar fordel, da vi har en del pasienter som bor der. For øvrig bør
nye lokaler være godt tilrettelagt for digital kommunikasjon (video).

 Endring/utvikling av fremtidig sykdomspanorama:
o Presisjonsmedisin kommer først til sjeldne genetiske tilstander og kreft. Forventer derfor økende

tilbud og muligheter innen presisjonsmedisin for sjeldne tilstander. Det gjelder genterapi,
diettbehandling, antisense-terapi, m.m. Blødersykdommer, CF, SMA, Fabry, m.fl.

o NSCF: Årsaksrettet behandling av klorkanaldefekten ved CF kan hvis den blir tatt i bruk for flere
pasienter innebære mindre sykelighet, økt livslengde og livskvalitet for personer med CF. Det kan gi
endring av sykdomsbildet med en friskere populasjon og mindre belastninger på helsevesenet. Økende
antibiotikaresistens og fremvekst av multiresistente bakterier er et økende problem og kan bety mye
for sykehusdrift i årene fremover. Slik vi har organisert CF-omsorgen til region til nå så tar vi «rene»
pasienter på poliklinikken og de med multiresistente eller «sære» mikrober er isolert på
infeksjonspost. Det er kort å gå i mellom barnepoliklinikken og infeksjonsposten for personalet og det
har fungert greit i forhold til å ivareta smittevern og hygiene.

 Alternativt egen barnepulmonolgi poliklinikk som da brukes av PCD, CF, Astma og andre
lungelidelser etter en nøkkel for fordeling av rom og personale.

1. Pasientene ser ikke hverandre (de hentes inn utenfra og går rett inn på et
pasientrom). Dvs. man trenger 3-4 rom før og etter lunsj. Pasienter med
multiresistente mikrober tas på egne dager.
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2. Det tverrfaglige teamet (MDT) kommer til pasienten, ikke motsatt.
3. Teamet møtes i dedikerte MDT-sentraler i poliklinikken, der kan man diskutere
pasienten, se på røntgenbilder, bestemme om det skal gå inn andre fra MDT f.eks.
psykolog, sosionom, ernæringsfysiolog.
4. Oppsummering i teamet (kort) mot slutten av uka.
5. Barn under 2 år ivaretas på egne dager.

 En slik organisering vil være mer effektiv enn dagens system der man fordeler pasienten
på poliklinikk og sengepost (avhengig av mikrobiologisk status)

g) Samarbeidende barneavdeling; nærhets- og avhengighetsbehov

Barnekardiologisk avdeling: Hver dag har avdelingen i snitt 20 ambulante pasienter. Det være seg alt fra 
poliklinisk kontroll etter hjertekirurgi, årskontroll etter transplantasjon, kontroll av PM og ICD, bilydskontroll, 
second opinion av status i forkant av kirurgi, pre op.- og ungdomssamtaler. I tillegg kommer inneliggende barn 
som har vært til hjertekirurgi til avdelingen for kontroll etter operasjon. Det foregår 3-4 poliklinikker gjennom 
dagen.      
Vi er om lag 25 ansatte i avdelingen. 14 leger, 6 sykepleiere, 1 kontaktsykepleier, 1 fysiolog til 
tredemølletesting, 2 ekkoteknikere og 2 sekretærer.  
Poliklinikken i dag ligger i nær tilknytning til sengeposten (Bams2). Det er ønsker om at BAMS 2 i det nye 
sykehuset skal bli en ren hjertesengepost for barn og unge med poliklinikk like ved. Som beskrevet i rapporten 
vil antallet ambulante konsultasjoner øke på i fremtiden. Flere barn blir transplantert, og liggetiden er mye 
kortere, men barna trenger til gjengjeld å komme jevnlig tilbake til kontroll. Barn med PHT får sin Remodulin 
infusjon (noen timer) på BAMS2 og reiser hjem. 
Å komme til sykehuset til kontroll (og kanskje måtte møte til flere poliklinikker) generer mye venting. Det må 
derfor i stor grad legges til rette for at barna har ventesoner og samtalerom tilgjengelig. På sykehuset har 
samtalerom blitt gjort om til alt fra pauserom til kontor. Noen avd. har klart å skape gode løsninger og lagt til 
rette for at man kan oppholde seg der. Vi vet hvor stressende en sykehushverdag kan være. Det bør derfor 
være sterkt fokus på oppholdsrom for å legge til rette for både hvile og prat.  
For å få plass til alle de ulike funksjonene, blir det nødvendigvis store avstander. Kunne man fått plassert noen 
samtalerom/ventesoner i fløyen på vei bort mot I-avsnittet/evt. vinkelen mot H og I avsnittet? (Hvis det er det 
som blir «fellesområdet»). Da kunne man delt på rommene sammen med andre relevante funksjoner. Nærhet 
til de ulike fagfeltene vil øke vårt samarbeid.  
Forskning og behandlingsmetoder er i stadig utvikling og man kan i fremtiden tenke seg at barn med flere 
funksjonsnedsettelser har behov for flere ulike behandlinger og psykosomatisk hjelp ila kort tid. Tenker man 
seg at det blir tverrfaglige poliklinikker, bør det være tilfredsstillende fasiliteter med ventesoner. En 
koordinator (som har det overordnete ansvar for innleggelser) vil kunne være en viktig nøkkelperson for å 
planlegge innleggelser/ambulante konsultasjoner og samtidig henvise til rette fagfolk både innenfor somatikk 
og psykiatri. Det letter logistikken både for de forskjellige avdelinger og familiene.  
Når det gjelder enerom bør det prioriteres høyt. I fremtiden kan vi ha mye nye smittetilfeller som vi ikke aner 
omfanget av i dag. 
I planleggingen av undervisningsrom for ansatte og studenter vil man kunne dra nytte av kombinasjonsrom der 
det er tilrettelagt utstyr til undervisning men også fasiliteter til å kunne spise lunch. 



Arealbehov i nytt sykehus for Seksjon for barnefysioterapi i BUL, BAR 

Fysioterapeuter i BAR, BUL (RH og UL) undersøker og behandler inneliggende og polikliniske 

pasienter i alder 0-18 år med et bredt spekter diagnoser og funksjonsvansker. Arealbehovene 

begrunnes med smitte, beskyttelse mot smitteeksponering og plasskrevende utstyr. Rom til 

fysioterapi må ligge i tilknytning til øvrige arealer i BAR. Barna må ha lett adkomst til 

fysioterapilokaler fra der de er innlagt. 

BUL-seksjonen er i dag lokalisert på Ullevål og RH og vil i et nytt sykehus samles på et sted. 

Under presenteres areal - og rombehov for fysioterapi BUL, i nytt sykehus, vår vurdering av hvor 

disse arealene bør lokaliseres, samt begrunnelser for arealbehovet. 

Opprettholdelse av oppfølgning og behandling av pasienter med cystisk fibrose medfører et økt 

behov for lokaler da pasienter legges inn på sengepost og behandles av fysioterapeuter i BUL, 

uavhengig av om NSCF flyttes i fase 1 eller 2. 

Antall, størrelse, og bruksområde for rom til fysioterapi, BUL: 

• 1 behandlingsrom inneliggende og polikliniske pasienter, på 40-50 m2 

Romstørrelsen er nødvendig for motorisk testing og utredning og at barn og unge kan drive

med fysisk aktivitet (f.eks. trampoline og ballspill) som ledd i behandling. Dette har en

sammenlignbar institusjon, Haukeland.

• 3 behandlingsrom for inneliggende og polikliniske pasienter, hvert rom på 15 m2 til bruk for

pasienter som ikke har smitte.

• 3 behandlingsrom for polikliniske pasienter med potensiell smitte (lungesykdom, MRSA etc),

hvert rom på 15 m2
. Beliggenhet umiddelbart ved inngangsdør for å hindre smitte til

omgivelsene. Blant annet til lungefysioterapi, inhalasjonsbehandling, opplæring i bruk av

Cough Assist og CPAP.

• 2 behandlings-/treningssaler a 42 m2 for behandling og oppfølging av CF

barnepopulasjonen tilhørende regionsfunksjonen/landsfunksjonen for HSØ. Takhøyden må

tillate ballspill. Flere pasienter legges inn samtidig, og vil måtte behandles samtidig. To

separate behandlingsrom er nødvendig grunnet potensiell kryss-smitte. Pasientgruppen har

spesielle krav til infeksjonskontroll og hygiene etter gjeldende retningslinjer og instrukser.

Det er behov for tilstøtende funksjoner som toalett, rent lager, skyllerom og sluser til

rommene. Arealene vil erstatte dagens bygg 96 på Ullevål.

• 1 behandlingsrom på 20 m2 i tilknytning til intensiv, til tidligrehabilitering av pasienter med

ervervet hjerneskade, som fortsatt er innlagt intensivavdeling.

• 1 aktivitetsrom tilrettelagt for VR; dataspill-basert trening og rehabilitering av barn og

ungdom, på 20 m2
. Det bør tas høyde for at VR vil bli et viktig rehabiliteringstiltak for mange. 

• Kontor/arbeidsplass for ytterligere 10 fysioterapeuter. Dette forutsetter at 4 kontorplasser

som i dag brukes av BUL RH, opprettholdes.

Vedlegg 2





BAR arbeidsgruppe for Ambulant virksomhet – Poliklinikk/Dag i Nye 

OUS 

Rapport som innspill til arbeid med barn og ungdom i Nye OUS 

Arbeidsgruppen ble oppnevnt av klinikkleder Terje Rootwelt per mail 15.05.20 med Inger 

Starheim, avdelingsleder på Avdeling for Barnemedisin US som leder og Aase Mette Bråthen 

seksjonsleder på Barnepoliklinikken RH, som nestleder. I samme mail ble avdelingsledere, 

fagforeninger og verneombud oppfordret til å melde representanter til denne gruppen og de 

øvrige gruppene. Det er foreløpig avholdt tre møter, henholdsvis 08.06, 18.06 og 25.06. Noen 

av gruppens medlemmer har vært på besøk til poliklinikken/ dag RH og Ullevål for å få et 

innblikk i hvordan de to store poliklinikkene er organisert både når det gjelder struktur og 

bruk av areal.  

Arbeidsgruppemedlemmer: 

Navn Funksjon Yrke/stilling Avdeling Repr. Antall 
møter 

Inger Starheim leder Sykepl/avd.leder BUL 2 

Aase Mette 
Bråthen 

nestleder Sykepl/seksjonsleder BTX 3 

Vegard Hovland Overlege/kst.avd.leder BAL 3 

Petra Aden Overlege/seksjonsleder BNE 3 

Hilde Bjørndalen Overlege BUL Dnlf 2 

Tone Merete 
Molde Rosendal 

Sykepleier BNE 3 

Lene Bækken Sykepleier BUL VO 3 

Trine F. Karlstad Sekretær BKB 3 

Irene Tjernlund Sykepleier BTX NSF 3 

Lena Sløtte Sekretær BUL Fagforbundet 2 

Håvard Skjerven Overlege BAL 1 

Morten Syversen Sykepleier/ avd.leder BTX 1 

Camilla Kløgetvedt Brukerrepresentant BUL (AHS) 1 

Ruth Anne 
Thomassen 

Klinisk 
ernæringsfysiolog 

BUL 0 

Morten Syversen var med på første møte da han er leder for tilsvarende klinikkovergripende 

gruppe. Ble invitert/kontaktet ved behov. 

Vedlegg 3:



Håvard Skjerven er medlem i gruppen som utreder sengeområdene, var med på første møte 

for å vurdere om eventuelt Klinisk forskningspost skulle ha sine areal knyttet til 

poliklinikk/dag området. 

Klinisk ernæringsfysiolog Ruth Anne Thomassen var invitert med i gruppen, hadde ikke 

anledning til å stille på noen av møtene. Hennes kollega Severina Haugvik stilte på 1.del av 

siste møte.  

Det har ikke vært med representant fra avdeling for barnekardiologi i gruppen, i ettertid ser vi 

at de burde vært med. 

Oppsummering: Arbeidsgruppa ønsker mest mulig samling av alle BARs aktiviteter på Nye 

OUS, både ambulant virksomhet, sengeposter og støttefunksjoner. Barn skal i minst mulig 

grad tas ut av hjemmets trygge rammer, og utviklingen går i retning av mere poliklinisk 

behandling og dagbehandling i motsetning til innleggelser, det forventes en betydelig økning i 

antall pasienter i årene fremover både på poliklinikk og på dagpostene. Barne- og 

ungdomssykehusets kjerne bør derfor være en samlet avdeling for poliklinikk og dagpost på et 

sentralt og lett tilgjengelig område i bygget tilpasset barn/ungdom (I- blokken). Vi mener det 

bør være en egen inngang inn i sykehuset (I-blokken) hvor det tydelig går fram at dette er et 

område for barn og ungdom. Brukerrepresentanten har ikke kommet med tilbakemelding sett 

fra brukernes perspektiv. Det kommer ilp av august. 

Poliklinikk og dagenhet må være store nok til at det kan drives trygt og effektivt og bør ligge 

vegg i vegg eller i tilstøtende etasje. 

Våre verdier: 

1. Høy kvalitet. Vi tilbyr kunnskapsbaserte tjenester bygget på̊ forskning, klinisk erfaring og

brukerkunnskap.

2. Samarbeid. Vi jobber i tverrfaglige tema med overleger, spesial-/sykepleiere, psykologer,

fysio-ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer og sekretærer. Vi

vektlegger samspill og dialog både internt og med de det gjelder.

3. Engasjement Vi er åpne og nysgjerrige i møte med ny kunnskap. Vi er innovative og

kreative i formidling og omsetting praksis

4. Vennlighet. Vi møter våre medmennesker med vennlighet og åpenhet. Vi arbeider for å

sette traumebevisst kunnskap ut i traumebevisst praksis

5. Helhetstenkning. Vi forstår mennesker i lys av hva de har opplevd, og møter hele

mennesket. Vi ivaretar og legger til rette for helhetlig ivaretakelse av barn/unge og deres

familier

Verdiene er både drivkraft og rettesnor for hvordan vi skal VÆRE og hva vi skal GJØRE og 

gjenspeiles i alle våre pasientmøter. 



Del 1 

Nåtidsbeskrivelse for all poliklinikk og dagvirksomhet for barn og ungdom i 

BAR 

Poliklinikk og dagvirksomheten ved RH og Ullevål har en betydelig størrelse både når det 

gjelder aktivitet og arealbehov. En stor del av virksomheten er samlet i to store enheter, en på 

RH og en på Ullevål. Sosialpediatri (Ullevål) og barnehabilitering har sin virksomhet i egne 

lokaler. Til sammen så dreier dette seg om ca. 40000 konsultasjoner årlig og besitter et samlet 

areal på ca. 4000- 4500 m2. Det er stor gjennomstrømming av pasienter, pårørende og ansatte 

i arealene. Her arbeider det mange forskjellige profesjoner. God logistikk er avgjørende i en 

så stor og hektisk virksomhet. 

For å få en oversikt over hvor stor virksomheten som skal samles, følger en beskrivelse av 

dagens samlede virksomhet. 

Dagens fordeling av poliklinikk/dagpost: BAR har poliklinikk/dag virksomhet både på 

Ullevål og Rikshospitalet. 

Poliklinikk/dag Sted Fagområder Antall 
konsultasjoner 
pr. 2019 

Felles for flere 
avdelinger 

RH felles i 1.etg 
Barneklinikken 

Metabolske,nefrologi,lever, 
Immunologi,Endo,Nevro, 
Revmatologi, lunge/allergi 

7962 (Pol) 
3330 (Dag) 

Felles for flere 
avdelinger 

Ullevål. 
Poliklinikk i 1.etg 
og dagpost i 
3.etg bygg 9

Diabetes,Allergi/lunge,gastro, 
Nevro,Endo,Nyfødt,Infeksjon 

10032(POL) 
   1780(Dag) 
 (2035 Bkir i 

tillegg) 

Poliklinikk RH. Poliklinikk 
virksomhet både 
i 1.etg og i 3.etg i 
sengepost 

Barnekreft og 
blodsykdommer 

Sosial pediatri, 
egen poliklinikk 

Ullevål.I eget 
bygg 

Overvekt,undervekt,Fysisk 
misshandling og seksuelle 
overgrep(SO) 

Ca. 1600 
kons. 

Barnehabilitering, 
egen 
poliklinikk/dag 

Ullevål og RH DIV.diagnoser 5000 kons 

Barnekardiologi RH.Egne lokaler 
i 2.etg 

Ca 3200 kons 



 

Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, BAR Rikshospitalet: 

Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet består av en kombinert poliklinikk og dagenhet i 

1.etg. Enheten har som mål å yte omsorg som sikrer at barn/ungdom og deres familier 

opplever å ha et trygt og positivt opphold.  

 

Fagområder: Enheten har landsfunksjon for utredning, behandling og kontroll av barn og 

unge i alderen 0-18 år som har: 

 Metabolske sykdommer* 

 Nyre sykdommer/transplanterte* 

 Lever sykdommer/transplanterte* 

 Immunologiske sykdommer/transplanterte* 

 Endokrinologiske sykdommer, spesielt knyttet til kjønnsinkongruens og feil i somatisk 

kjønnsutvikling** 

 Nevrologiske sykdommer/habilitering*** 

  Revmatiske sykdommer**** 

Pasientene kommer til enheten fra ulike klinikker og avdelinger i sykehuset: 

Barne- og ungdomsklinikken 

*Barnemedisin og transplantasjon, Rikshospitalet 

 **Avdeling for Barnemedisin, Ullevål, Seksjon for endokrinologi 

***Barneavdelingen for nevrofag 

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 

****Avdeling fro revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer 

Barn fra Barnekardiologisk avdeling som skal til MR, CT-angio og TØE i narkose  kommer 

også til enheten.  

 

Aktivitet: i 2019 hadde enheten 7962 polikliniske konsultasjoner og 3330 dagbehandlinger.  

Vi er nå i ferd med å overføre flere pasientforløp fra sengepost til dagbehandling, og antall 

dagpasienter forventes å øke kraftig. 

Oppvåkning 2 halve dager i uka (mandag og onsdag). Dette er barn som i narkose 

spinalpunkteres, tar benmarg og/eller får intratechal cytostatikabehandling. Til dette benyttes 

Oppvåkning: I samarbeid med onkologisk poliklinikk og dagenhet, er det onkologiske barn til 

3 rom, samt en sykepleier fra begge enheter. 



Lystgass/Livopan: Enheten har som visjon å jobbe sammen til barnets beste. I barnets beste 

ligger et ønske om å ivareta barnets psykiske helse ved blant annet å hjelpe barnet å mestre 

smertefulle prosedyrer / unngå tvang. I september 2018 tok derfor enheten i bruk Livopan® 

(N2O/dinitrogenoksid, ofte kalt lystgass) som smertelindring til barn og unge ved prosedyrer. 

500 barn har fått dette tilbudet fra oppstart og til d.d. 1 rom benyttes til dette. 

Klinikker: Barneavdeling for nevrofag, seksjon for nevrobarnehabilitering, har to dager i uka 

tverrfaglige klinikker knyttet til dagenheten. Spastisitetsklinikk, ryggklinikk, håndklinikk, 

ortopedklinikk og bevegelsesklinikk. Disponerer 1-2 rom. Spiseteam 1 dag pr uke, disponerer 

1 rom. 

NBTS: Avdeling for Barnemedisin, Ullevål, Seksjon for endokrinologi har jevnlige NBTS-

dager hvor det tverrfaglige teamet knyttet til diagnosen møter barn/foresatte. 2 rom benyttes. 

Enheten er åpen fra kl. 07.30-15.30 på hverdager, samt til 17.00 mandag og onsdag. 

Stillinger: Enheten har 9,2 stillingshjemler fordelt på 9 sykepleiere og 3 spesialsykepleiere til 

barn. Seksjonsleder, driftssykepleier og fagsykepleier inkludert. Enheten har førskolelærer 

inne 4-5 timer i uka. 

Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, OUS Ullevål: 

Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet består av poliklinikk i 1. etasje og dagenhet i 

3.etasje. I sammenheng med poliklinikkområdet er det en publikumsekspedisjon som betjenes

av sekretærer. De tar i mot henvendelser fra pasienter/pårørende /besøkende og tar i mot

telefonhenvendelser som gjelder hele barnesenteret.

Inne på poliklinikken er det egen ekspedisjon som registrerer pasientene som skal til

poliklinisk behandling, betjenes av sekretærer.

Aktivitet: I 2019 hadde enheten 10032 polikliniske konsultasjoner og 1780 dagbehandlinger. 

I tillegg var det også 2035 pasienter tilhørende Barnekirurgen. 

Poliklinikken 

I tillegg til legekonsultasjoner har sykepleierne som er ansatt i poliklinikken egne 

konsultasjoner. Det er etablert besøksordninger til skole og barnehager for informasjon og 

opplæring. Det avholdes astmaskole og epilepsiskole. Det holdes kurs i regi av poliklinikken 

for familier med barn/ungdom med nyoppdaget diabetes. I tillegg avholdes møter for foreldre 

med barn med diabetes som skal begynne på skolen samt diabeteskurs for 8, 9 og 10-

klassinger. 

Spiseteam: Har pasienter to dager i uken. Dette er et tverrfaglig tilbud med Kef, logoped, lege, 

psykolog og spesialpedagog.  Bruker i dag lokalene til leketerapi i 4.etg og rom på pol. 

OI- poliklinikk: En gang i mnd med barnelege, ortoped og fysioterapeut. Krever to rom. 

Tarmsviktpoliklinikk: En hel dag hver tredje mnd. Lege, sykepleier og KEF,  



Uroterapeut: tilknyttet poliklinikken, har både gruppe og individuell oppfølging av pasienter. 

Lystgass: Dagenheten er nå i startfasen i forhold til å tilby barn som skal til diverse 

undersøkelser lystgass. Mål om at flest mulig av sykepleierne på pol/dag skal kunne 

administrere lystgass. Per i dag er et rom på dagenheten tilegnet formålet. 

Dagposten:  

Har pasienter til intravenøs behandling med Infliksimab, Zometa og Kiovig. To hele dager i 

uken har enheten pasienter som skal til endoskopi og halvannen dag pr.uke pasienter som skal 

til MR/CT i narkose med diverse tilleggsundersøkelser. Nevnte pasientgrupper kommer til 

forundersøkelse både hos lege og sykepleier. Oppvåkning gjøres på postoperativ tilhørende 

barnekirurgen. Til enheten kommer pasienter for innleggelse av PVK før diverse radiologiske 

undersøkelser. Det gjøres vekstutredning i form av arginin-insulintest. Ca 17 pasienter i året.  

Pasienter som kommer til endoskopi blir forberedt på dagposten, prosedyren utføres på 

behandlingsrommet i 2.etg ved barneintensiv og utføres av barnelege i samarbeid med 

anestesilege og gastrosykepleier fra medisinsk klinikk. 

 

Klinikker:  

Sosialpediatrisk seksjon har to rom på poliklinikken som de disponerer, et til tverrfaglige 

konsultasjoner og et rom til pasienter utsatt for seksuelle overgrep(SO). I tillegg et 

undersøkelsesrom med impedansvekt og EKG apparat som deles med poliklinikken.  

Barnekirurgisk avdeling bruker rom på poliklinikken to dager i uken (to leger hver gang) 

Nyfødtavdelingen bruker lokalene til oppfølging av nyfødte 1-2 dager i uken. De disponerer 

da to rom på poliklinikken.  

Enheten er åpen fra kl. 08.00-15.30 på hverdager, dagenheten har kveldspoliklinikk til 

kl. 18 annenhver onsdag.  

 

Poliklinikk og dagpost for barn, avdeling for barnekreft- og blodsykdommer, BAR – 

Rikshospitalet 

Avdelingen har lokalansvar for Oslo, og regionalt ansvar for Helse Sør-Øst. I tillegg har 

avdelingen nasjonalt behandlingsansvar for stamcelletransplantasjon 

(benmargstransplantasjon), bløderbehandling og retinoblastom hos barn. 

Poliklinikken og dagposten, ligger under seksjon for barnekreft- og blodsykdommer, og er 

sammen med sengepost 3, en egen enhet. Den er plassert i 1. etg.  ved den generelle 

barnemedisinske poliklinikken, men har egen «drift» sammen med sengeposten som i dag 

befinner seg i 3. etg. 



To halve dager i uken har man oppvåkning av barn som har vært i narkose i forbindelse med 

benmargsundersøkelse, spinalprøve og intrathecale cytostatikabehandling. Flere av disse 

pasientene er også «innlagt» på dagposten.  Her har man støtte fra generell poliklinikk med en 

sykepleier i tillegg til en fra poliklinikk/dagpost eller sengepost. 

Ved sykdom eller stort belegg, flyttes ofte pasienter mellom dagpost/pol og sengepost, og det 

er dermed viktig med nærhet mellom disse to. 

Det er ingen sekretær/resepsjon ved dagpost/poliklinikk på sengeposten. Sykepleierne 

betjener telefonen og to koordinatorer setter opp polikliniske timer og bestiller undersøkelser. 

(disse to er lokalisert langt fra selve dagpost/pol.) 

BEHANDLINGER 

 Cytostatikakurer for både lokale og nasjonale pasienter

 Transfusjoner til lokale pasienter

 Oppfølging av lokale og nasjonale pasienter med bløderdiagnose.

 Kontroller og oppfølging av tidligere behandlede barn/ungdom(mange følges opp i

flere år etter behandling).

 Vurdering av nyhenviste barn/ungdom med evt.oppfølging .

Flere av pasientene har tilstander som krever isolering, både pga smitte, men også 

beskyttende isolering. 

ÅPNINGSTIDER 

07.30 – 15.30 Tirsdag, Torsdag og Fredag 

07.30 – 17.00 Mandag og Onsdag 

Sosialpediatrisk seksjon, BNE 

Sosialpediatrisk seksjon er organisert i Barneavdeling for nevrofag, Barne- og 

ungdomsklinikken OUS, lokalisert på Ullevål. Seksjonen har tverrfaglig ansvar for 

pasientgrupper med problemstillinger som fysisk mishandling (FM), seksuelle overgrep (SO), 

kjønnslemlestelse (FGM), overvekt/fedme og anoreksi både lokalt og regionalt innenfor store 

deler av HSØ. 

Klinisk rettsmedisinsk- og sosialpediatrisk arbeid ved Statens Barnehus Oslo og på Ullevål 

sykehus er en del av arbeidsoppgavene. Enheten har dagdrift fra 08-16 mandag til fredag og 

er lokalisert i eget bygg ved Barnesenteret på Ullevål. 

Seksjonen mottar henvendelser om barn/familier fra Oslo og omegn vedrørende fysisk 

mishandling, seksuelle overgrep og kjønnslemlestelse. Henvendelsene kommer fra politi, 

barnevern, fastleger, helsestasjoner/ skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), 



pårørende og andre. Vi har et regionalt ansvar for SO/FGM-undersøkelser for HSØ. 

Over/undervekt og FM for OUS’s opptaksområdet. Oppdrag for Barnehuset i Oslo 

politidistrikts opptaksområde. Uttalt samarbeid mellom etatene, tverrfaglig og 

samhandlingsfokusert arbeid.  

Vår seksjon har fokus på kunnskapsbasert praksis og driver kunnskapsoppbygging og 

kunnskapsspredning gjennom Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep 

mot barn og unge, som er plassert i vår seksjon og vårt mandat strekker seg over hele Helse-

Sør Øst.  

Overvektspoliklinikk, Pr nå er det ca 277 pasienter i porteføljen som har kontroller hver 3 

mnd. over 2 år, ca 1100 konsultasjoner pr år. Tverrfaglige konsultasjoner og møter med 

ansvarsgruppe, BUP, skole. Økning i antall henvisninger er ca. 15% pr år de siste to årene. 

Undervektspoliklinikk, stor variasjon i antall pr år. Pr. juni 2020 har vi hatt 21 pasienter mot 

22 i hele 2018. Ofte innleggelse 4-6 uker, samt tverrfaglig poliklinikk. Tett oppfølging 

poliklinisk i forkant av en innleggelse, tverrfaglige møter med BUP lokalt samt skole. Ved 

innleggelser på sengepost er det daglig behov for oppfølging på previsitt og visitt gjennom 

hele innleggelsesperioden (4-6 uker i snitt) med lege/KEF/psykolog.1-6 polikliniske 

konsultasjoner pr dag 

FM, fysisk mishandling, vi har rundt 300 barn til undersøkelser i året på Statens Barnehus i 

Oslo (SBO) og på Ullevål. Flere av barna kommer i tillegg til gjentatte kontroller/us. Fra 

mandag tom torsdag stiller en lege og sykepleier på SBO og gjennomfører klinisk 

rettsmedisinske undersøkelser, ca 12 pr uke på bakgrunn av mandat fra politiet. Forventet 

betydelig økning av barn som skal undersøkes på Statens barnehus Oslo (SBO)  

SO, seksuelle overgrep, ca 100 barn i året, hovedsakelig foretatt på Ullevål. Akutte saker som 

vaktteam tar hånd om må følges opp av sosped og alle akutte skal ha en kontrolltime etter to 

uker eller før. SO saker med sporsikring er krevende og tar tid og legger et ansvar på aktuell 

bakvakt. Behov for 1 SO-rom og et samtalerom, samt sporsikringsrom. 

GU/FGM, gynekologi og kjønnslemlestelse kommer elektivt eller akutt til oss, OUS-

opptaksområde samt store deler av HSØ.   

FM/SO/GU/FGM har vi i snitt 5-10 us/uke på Ullevål + 12 på SBO 

Nevrohabilitering for barn, BAR 

Er pr.i dag organisert i to seksjoner lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet. Nedenfor følger 

beskrivelse av nåtid for begge seksjoner. 

Seksjon for nevrohabilitering-barn, OUS 

Seksjon for nevrohab-barn, UL har ansvar for koordinering av alle henvisninger til seksjonens 

tilholdssteder på Ullevål og PITH samt for pasienter som behandles på Kapellveien og Nordre 



Aasen. Alle henvisninger kommer til inntaksteamet ved Seksjonen og blir i ukentlige møter 

behandlet tverrfaglig for å sikre høyest mulig kvalitet, og effektivitet i utredning og 

behandling.  

Seksjonen har behandlings og oppfølgingsansvar for pasienter knyttet i hovedsak til følgende 

diagnoser: 

 Barn med utviklingsforstyrrelse og nevrologiske avvik

 Autismespekterforstyrrelser

 Psykisk utviklingshemming

 Språkforstyrrelser

 Multifunksjonshemming

 Cerebral parese

 Muskelsykdommer

 Barn med ervervet hjerneskade, behandlingslinje fase 1,3 regionalt og 4 lokalt

 Barn med spina bifida

 Barn med nevrourologiske problemstillinger

 Barn med bindevevssykdommer

 Barn med sjeldne syndromer som gir utviklingsforstyrrelser

 Barn med developmental coordination disorder (DCD)

Habiliteringsvirksomheten ved Oslo Universitetssykehus HF omfatter område, 

regionfunksjoner og landsfunksjoner. Rundt 2500 enkeltfamilier mottar tjenester fra Seksjon 

for nevrohabilitering - barn ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Ved Nevrohabiliteringen 

på Ullevål som ivaretar områdefunksjon gjennomføres det ca. 5000 inntektsgivende (ISF) 

konsultasjoner årlig for barn og deres pårørende.  

I de siste årene har henvisningstall minst fordoblet seg i forhold til barn med ASF 

(autismespekterforstyrrelser). Hoveddelen utredes på Kapellveien men en fjerdedel utredes 

også på UL. Psykisk utviklingshemming, som også har økt i forekomst, utredes bare på UL. 

Iflg behandlingslinjen for ervervet hjerneskade hos barn bidrar psykologer og andre 

fagpersoner inn i fase 1-2 av behandlingen. Barn i inntaksområdet for OUS har sin oppfølging 

i fase 4 av BHL på vår seksjon. Nevrourologiske utredninger med cirka 150 cystometrier og 

atskillig flere urodynamiske undersøkelser av annen art hos barn med nevrologisk problemer, 

utføres av vår seksjon med lokalisering på barnepol-RH.  

Konsultasjoner på nevrohab-UL finner sted mellom kl. 9 og kl. 16. Vanlig arbeidstid er fra kl. 

8-16. Til alle våre konsultasjoner trengs det forberedelsestid på ca 1/2 time og etterarbeidstid

på samme tid minst. Sosionomer har per i dag pasientkontakt inne på eget kontor. Hvis denne

muligheten bortfaller pga plassering av 2 ansatte per kontor, understrekes det viktigheten for

egnede møterom.

Behandlingen og oppfølgingen foregår som tverrfaglige konsultasjoner og i ulike tverrfaglige 

klinikker, ofte med fagfolk fra bydelene til stede. Pasientene blir behandlet, utredet og 

diagnostisert poliklinisk. Per i dag er det sjelden tilbud om innleggelse i forbindelse med 

utredning på barnehabilitering-Ullevål. Fagpersoner fra seksjonen stiller opp i 

ansvarsgruppemøter som til dels avholdes på seksjonen og til dels ambulant.  



Seksjon for nevrohabilitering – barn, UL har ansvar for å informere henvisende instans, 

fastlegene og pasienten om de funn og resultater som gjøres her etter komplekse utredninger 

og oppfølginger. Det innebærer at det organiseres tilbakemeldingsmøter som daglig finner 

sted på vår seksjon.  

Ellers avholdes det regelmessig foreldrekurs for foreldre med nydiagnostiserte barn, diverse 

fagdager for ansatte i kommunene, samt interessegruppemøter for foreldre med 

minoritetsbakgrunn.  

Seksjon nevrohabilitering barn RH 

Seksjonens ansvarsområde er høyspesialisert (re)habilitering til barn og unge med komplekse 

medfødte eller ervervede funksjonstap. Virksomheten ble flyttet fra Berg Gård til 

Rikshospitalet i 2006. Det er ansatt 23 faste medarbeidere med variert faglig bakgrunn. 

Seksjonen mottar pasienter fra hele landet. Det er knyttet en nasjonal og en regional 

kompetansetjeneste til seksjonen. Det kliniske arbeidet gjennomføres i tverrfaglige team og 

som oppfølgingsprogrammer. Pasientene henvises internt fra Rikshospitalet og fra 

spesialisthelsetjenesten for barn. Kompetansetjenester leveres av de samme fagpersonene som 

deltar i de tverrfaglige temaene.  

Team:  

Bevegelsesteam: Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og to ortopediingeniører ansatt ved 

Sophies Minde ortopediske verksted.  

Spise- og ernæringsteam: Leger, en psykologspesialist, en spesialpedagog, en logoped, en 

sykepleier og 2 ernæringsfysiologer ansatt i Seksjon klinisk ernæring barn, avdeling for 

barnemedisin.  

Kommunikasjonsteam: Leger, psykolog, ergoterapeut, en spesialpedagog 

Oppfølgingsprogrammer:  

Dekkes av 3 psykologspesialister 

Det er programmer for bl.a. barn som er operert for hjernesvulst, levertransplanterte og for 

tidlig fødte barn. 

Kompetansetjenester  

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker 2 

Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser 

Arealsituasjon pr.i dag 

Arealet ble ikke tilpasset virksomheten ved overflyttingen fra Berg Gård. Personalet ble 

spredt og behovet for undersøkelsesrom og møterom ble ikke dekket. 

De fleste av seksjonens pasienter er funksjonshemmede, og mange er rullestolbrukere. Videre 

er de fleste konsultasjonene tverrfaglige, d.v.s. at flere fagpersoner fra Rikshospitalet deltar. 

Barnepasientene har ofte følge av begge foreldre, noen ganger søsken (på forespørsel fra oss), 

tolk og på noen typer konsultasjoner deltar lokale fagfolk i tillegg. 



Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, OUS 

Intro: Barneavdeling for Allergi og Lungesykdommer har klinisk aktivitet på tre lokasjoner: 

Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Geilomo barnesykehus. I tillegg til dette, har avdelingen 

en aktiv forskningsgruppe (ORACLEE), som også har drift i samme lokaler.  Vi har 

poliklinikk og døgninnleggelser i sengeposter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, samt 

dagvirksomhet på Rikshospitalet. I tillegg utfører vi tilsyn i andre avdelinger og klinikker.  

Avdelingens visjon er å jobbe sammen til barnets beste både i klinikk og forskning. 

Fagområder: Vi utreder og behandler barn og ungdom fra 0-18 år med lungesykdommer og 

allergiske sykdommer som astma, eksem, allergi og matvarefølsomhet. 

Dagpost RH: På dagposten utføres kostprovokasjoner, opplæring og veiledning i 

eksembehandling, veiledning og opplæring i astmabehandling og inhalasjonsteknikk. Det 

utføres utrednings- og behandlingsopphold og i tillegg har vi pasienter til bronkoskopi. Mye 

av arbeidet er undervisning og veiledning til barnet og foreldrene slik at de kan mestre 

sykdommen på best mulig måte.  Dagposten RH har åpen fra kl. 8:00-17:30 

Poliklinikk RH og UL: På poliklinikken utføres lungefunksjon- og allergitesting, samt 

opplæring og veiledning i astmabehandling og inhalasjonsteknikk.  Lungefysiologiske tester 

som gjøres er: spirometri, gassdiffusjon (DLCO), bodybox/pletysmografi, eksahlert og nasal 

nitrogenoksid, tide-flow-volum, lungclearance index (LCI), provokasjonstest med metakolin 

(PD20), provokasjonstest med fysisk anstrengelse (EIB), og maksimalt oksygenopptak.  

Allergitesting: prikktest. I tillegg gjøres svettetest.  Cystisk fibrose (CF) pasienter behandles 

på UL, og primær cilie dyskinesi (PCD) pasienter på RH.  Ved begge lokalisasjonene foregår 

tverrfaglige konsultasjoner med behov for fysioterapeut areal. Poliklinikken er åpen fra kl 

8:00- 15:30.  

Forskningsgruppen ORACLEE, UL: ORAACLE har som formål å redusere byrden av 

allergiske- og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å initiere, gjennomføre og 

lede høykvalitetsstudier innen astma, allergi og lungesykdommer, lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Studiene er designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, 

optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av astma, 

allergiske sykdommer og andre lungesykdommer. 

Aktivitet: i 2019 hadde avdelingen 1209 dagopphold (DIPS rapport R6705), og totalt 4053 

polikliniske oppmøtekonsultasjoner (DIPS rapport 6817), hvorav 2215 var på RH, 1824 på 

UL og 14 post.  

Avdelingen har 3+2 pasienter til bronkoskopi to dager i uken (onsdag og fredag). 

Del 2 

I siste møte før ferien var fokus rettet mot fremtidens barne- og ungdoms sykehus i Nye OUS. 

Hvordan ser vi for oss poliklinikk og dagdrift 10-20 år frem i tid? 



Barn skal i minst mulig grad tas ut av hjemmets trygge rammer, og utviklingen går i retning 

av mere poliklinisk behandling og dagbehandling i motsetning til innleggelser. Barne- og 

ungdomssykehusets kjerne bør derfor være en samlet avdeling for poliklinikk og 

dagpost på et sentralt og lett tilgjengelig område i bygget tilpasset barn (I- blokken). 

Gruppen mener at det bør være en egen inngang for barn inn i sykehuset (I-blokken). Tydelig 

merking/skilting. 

Poliklinikk og dagenhet må være store nok til at det kan drives trygt og effektivt. Poliklinikk 

og dagpost bør ligge vegg i vegg eller i tilstøtende etasje. 

Det er viktig å ta lærdom fra andre nye sykehus, og i en evalueringsrapport av sykehuset 

Østfold trekkes det frem at det ikke er tilstrekkelig antall rom på poliklinikkene til å gjøre den 

jobben som skal gjøres. Den viktigste forutsetningen for god effektivitet i sykehus er at det 

blir lagt til rette for gode arbeidsforhold. God arbeidsflyt og gode tilpasningsmuligheter i 

tilstrekkelige areal er viktige. Et nytt sykehus skal vare i om lag 40 år, og selv om det senere 

både kan utbygges og ombygges, bør arealet som velges, inneha tilstrekkelig fleksibilitet og 

kapasitet til å vare i minst to tiår uten at større byggetiltak må gjøres.  

Det er et økende antall barn med smitte som håndteres på poliklinikk og dagenhet. Det bør 

derfor være mulighet for polikliniske konsultasjoner hos pasienter med smitte. For å sikre 

effektiv drift bør de fleste rom ha sluse, og et visst antall rom ha mulighet for direkte inngang 

utenfra. Dette kunne vært løst ved å legge poliklinikken i 1. etg i I-blokka, som nå er tiltenkt 

forskning. Dette er også i tråd med tanken om at færrest mulig pasienter skal bevege seg på 

store områder i sykehuset. Ved å legge en stor poliklinisk enhet i høyere liggende etasjer vil 

det være 30 000 pasienter, med like mange foresatte, som skal ta heis/trapp og bevege seg 

gjennom sykehusets arealer. 

Innsjekking ol vil mest sannsynlig skje elektronisk. Vi mener allikevel at det bør være 

personale/poliklinikkvert eller liknende som kan guide pasienten. 

Alt1: 

En samling av dagens polikliniske virksomhet vil innebære 40 000 polikliniske 

konsultasjoner i året. Dette er en svært stor virksomhet som vil ha en betydelig øking i 

årene som kommer. Det foreslås at dagpost og poliklinikk ligger på samme etasjeplan. Dette 

vil utgjøre ca 4000m2. Forslaget er å samle dette i 1.etg i I-blokken med egen inngang til 

Barne- og ungdomsområdet. Alternativ kan være en samling i 3.etg fortsatt i I-blokken 

og fortsatt egen inngang til blokken for barn og ungdom. 

Gruppen foreslår, i tråd med fagmiljøets egne ønsker at: 

 Onkologisk poliklinikk og dagenhet legges i eget areal tilknyttet onkologisk

sengepost, barn. Dette vil gi en fleksibel bruk av ressurser og areal.



 Barnehjerte pga sine mange spesialrom, fortsetter i egne lokaler og håndtere all sin

polikliniske drift selv. Dette fungerer bra nå og vi ser ikke behov for endring struktur.

 Når det gjelder Barnehabiliteringen på Ullevål som er planlagt flyttet først i fase 2,er

det viktig at det settes av god nok plass til denne driften og virksomheten planlegges

inn allerede nå. Totalt ca 6000 konsultasjoner pr år. Behandlingen og oppfølgingen

foregår som tverrfaglige konsultasjoner og i ulike tverrfaglige klinikker, ofte med

fagfolk fra bydelene til stede. Pasientene blir behandlet, utredet og diagnostisert

poliklinisk. Barnehabiliteringen bør ligge i samme bygg som generell poliklinikk og

dagenhet, men pga behov for mange spesialrom og store rom pga pasienter med

plasskrevende utstyr og hyppig behov for MDT-konsultasjoner, er det mest realistisk

at barnehab er i en egen etasje i bygg I. Nærhetsbehov og andre behov knyttet til rom

og oppbygging er beskrevet egne notat.

 Den sosialpediatriske driften kan samlokaliseres med den generelle poliklinikken,

under visse forutsetninger: Barn som undersøkes ifht fysiske og seksuelle overgrep

må være på skjermet område. Barna følges ofte av ansatte fra politi- og

barnevernstjeneste og sambruk av rom og venteareal er problematisk ifht å ivareta

barnas behov, helsepersonells taushetsplikt, samt lovverk knyttet til

politi/rettsvesen/barnevern.

Arealbehov: Totalt i dag har poliklinikk og dag virksomhet tilgjengelig ca. 4000m2 

 Totalt 40 000 polikliniske konsultasjoner antas å forbruke 25 polikliniske

konsultasjonsrom pr dag. Hvis vi trekker ut habiliteringskonsultasjonenne vil de

gjenværende 20 000 konsultasjonene trenge 20 rom.

 Anslått økt poliklinisk drift med 40 % krever 25polikliniske konsultasjonsrom

 Smitterom: Det finnes ikke egne rom til polikliniske konsultasjoner hos pasienter med

smitte i dag. Dette er viktig i fremtidens sykehus. Flere rom med sluse og ev. egen

inngang utenfra. Dette kunne vært løst ved å legge poliklinikken i 1. etg i I-blokka,

som nå er tiltenkt forskning.

 Barnelab med smitterom som muliggjør blodprøvetaking på lab.

 Nok polikliniske konsultasjonsrom.

 Fleksible rom

 Rom som muliggjør konsultasjoner med MDT

 Lydtette skillevegger slik at dørene kan åpnes ved samkonsultasjoner.

 Alle rom må være store nok til at de kan brukes av pasienter med mye teknisk utstyr

og rullestol.

 Alle rom tilrettelagt for kontaktsmitte

Unngå et stort område med masse pasienter og pårørende (støy, smitte). 

 Soneinndeling

 Nevrologisk testrom av større størrelse

 Testlaber for lungepasienter. 5 rom, samt rom for lungefysioterapi i relasjon til

poliklinikk. Disse rommene bør ligge nær dagpostlokalene slik at de effektivt kan



sambrukes. Større rom- plasskrevende utstyr. Rommene bør settes opp slik at testing 

kan foregå med bevart smittevern og mulighet for maksimal flyt og kapasitet. 

 Mulighet for egnet sted for ulik dockingstasjoner- Diabetes, lunge. Avskjermet

område.

 Rom med mulighet for videokonsultasjoner- kan i utgangspunktet være små/båser,

men lydisolert.

Nærhetsbehov: 

Poliklinikk og dagpost bør ligge vegg i vegg evt. i tilstøtende etasje. 

Nærhet til barnemedisinske sengeposter for å lette arbeidsflyten for personalet. Kort vei 

mellom arbeidsoppgaver og mulighet for å drøfte kliniske problemstillinger med kolleger i 

nærheten. 

Nærhet til lab/prøvetakingsenhet. Svært viktig ifht klinikkens strategi om å bli et holdefritt 

sykehus. 

Dagpost/dagenhet: 

En sammenslåing av dagenhetene på Ullevål og Rikshospitalet vil tilsvare 6680 

dagopphold/år. 

Pr i dag er en del pasienter av praktiske grunner registrert som dagpasienter på RH. Hvis det 

blir gode oppholdsrom på en fremtidig poliklinikk kunne disse pasientene vært knyttet til den 

polikliniske driften(ca 400 ekstra polikliniske pasienter pr år). 

Det antas at det er dagpostvirksomheten som vil øke mest i fremtiden. Flere av barna som 

flyttes fra sengepost vil høre til på dagpost fremfor poliklinikk. 

Med en antatt dobling av dagpostdrift vil det være helt nødvendig med en stor dagpost. 

Alt 2: Hvis ikke det blir mulig med en samling i bygg I: 

Generell poliklinikk/dagpost planlegges fortsatt i 1. eller 3.etg i Bygg I 

Sosialpediatrisk seksjon etableres i bygg E, sammen med støttefunksjoner som KEF, og 

psykolgo. Dette vil kreve et SO-rom både i E1 og i barnemottak. 

Barnehablilitering kan være over 2 etasjer i bygg E. Dette vil kreve betydelig ombygging. 

Lunge kan ha en egen poliklinikk- og dagenhet i E. Lunge har en utstrakt tilsynsfunksjon. 

Denne løsningen gir noe mindre effektivitet ifht tilsyn på pasienter knyttet til andre 

fagområder og sengeposter. Pasient eller personale må bevege seg mellom enheter. Det vil 

være behov for ombygging som muliggjør mottak av smittepasienter 



Generell dagpost etableres i E. Ulempe: avstand til den resterende barnemedisinske driften. 

Behov for ombygging som muliggjør mottak av smittepasienter. 

Krever nærhet til lab. 

Krever barnevennlig overgang til bygg I, gjennom D 

Merkantile funksjoner. Antas å være i stor endring de neste årene pga nye elektroniske 

muligheter (se IKT).  Det er bred enighet om at det uavhengig av nye elektroniske løsninger 

bør være en foaje med personell som kan bistå pasient/pårørende. Man kan se for seg en 

skranke med personell, knyttet til en telefonsentral. 

Avhengig av arbeidsoppgavene til merkantilt personell vil noen ha behov for å sitte sentralt 

plasser (dagpost og barnehab), mens andre kan sitte lengre vekk. Merkantilt personell har som 

regel store deler av arbeidsdagen ved en arbeidsstasjon og denne bør være skjermet for lyder.  

Forutsetninger for god drift: 

IKT:  

Gode løsninger som fungerer er avgjørende for effektiv drift. 

Alt integrert i en felles flattform- gir bedre logistikk.  

God nok dekning og nok tilkoblingspunkter 

Pasientene ankomstregistrerer seg selv/elektronisk innsjekking. 

Mottar SMS med beskjed om når de skal bevege seg til hvilken ventesone 

Elektroniske pasienttavle som forteller hvor pasienten er til enhver tid. 

Elektronisk booking av konsultasjonsrom og møterom. 

Pasient/pårørende kan selv booke time elektronisk? 

Elektronisk booking av tid for undersøkelser 

Nettbrett til ansatte med dockingstasjoner 

Mobiltelefoner i stedet for callinger.  

Egne videokonsultasjonsrom- stort lokale med lydisolerte små enheter. Kan samlokaliseres 

med voksen. 

Utfordringer som må diskuteres nærmere er: 

 Undersøkelses rom for barnehabiliteringen – arealkrevende. Behov for store rom både

pga av pasientgruppen og det tverrfaglige arbeidet.



 Spiseteam / kompetansetjenesten – felles areal?

 Nåværende «voksentoppen» i fellesområde eller knyttet opp mot sengepost?
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Vedlegg 4: 
Barn og Ungdom i Nye OUS. Vedlegg 4 til prosjektrapport fra Klinikkoverbyggende 

prosjektgruppe som forberedelse til forprosjekt november 2020. 

Barnehabilitering Nye OUS 
Barneavdeling for nevrofag (BNE) har i dag to seksjoner for barnehabilitering. Begge seksjoner har 

barn med funksjonshemming som målgruppe, og begge seksjoner organiserer virksomheten som 

dagbehandling og poliklinikk. Seksjonen på RH er en fortsettelse av virksomheten på Berg Gård som 

flyttet inn på RH i 2006. Denne seksjonen har spesialiserte oppgaver innenfor nevrohabilitering og 

mottar henvisninger fra hele landet. Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med 

spise og ernæringsvansker og Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med 

bevegelsesforstyrrelser er en del av seksjonen. Seksjonen på US betjener deler av Oslo fylke. I tillegg 

virksomhet på OUS-UL ligger Program Intensiv trening som en del av seksjonen på Nordre Aasen. 

Kompetansesenterne for CPOP og RHABU ligger også under Seksjon for nevrohab-UL. Seksjon for 

nevrohab-UL har ansvar for habiliteringspopulasjonen i hele Oslo samt utvalgte diagnosegrupper fra 

andre HF i Helse SørØst (muskel, MMC) og andre regionale helseforetak.  

Barnehabilitering på RH er i dag spredt rundt i barneklinikken. Dette går utover både arbeidsmiljø 

og effektivitet. Vi ber derfor om at muligheter for samling av virksomheten blir vurdert i fase I. 

Barnehabilitering på US skal innplasseres i fase II. De to seksjonene har mye av de samme behovene 

for spesialrom som det vil være naturlig å se i sammenheng.  

Virksomhetsbeskrivelse, arealbehov for situasjonen nå og framtidige behov i forhold til 

pasientgrupper, driftsmåter og sammenslåing er beskrevet for hver av seksjonene nedenfor. 

Seksjon nevrohabilitering barn RH I. Virksomhetsbeskrivelse:
Seksjonens ansvarsområde er høyspesialisert (re)habilitering til barn og unge med komplekse 

medfødte eller ervervede funksjonstap.  Virksomheten ble flyttet fra Berg Gård til Rikshospitalet i 

2006. Det er ansatt 23 faste medarbeidere med variert faglig bakgrunn. Seksjonen mottar pasienter 

fra hele landet. Det er knyttet en nasjonal og en regional kompetansetjeneste til seksjonen. Det 

kliniske arbeidet gjennomføres i tverrfaglige team og som oppfølgingsprogrammer. Pasientene 

henvises internt fra Rikshospitalet og fra Habiliteringstjenestene for barn i spesialisthelsetjenesten. 

Kompetansetjenester leveres av de samme fagpersonene som deltar i de tverrfaglige temaene.  

Personale: 

Overleger 3 stillinger (4 personer) 

Psykologspesialister 4 stillinger 

Fysioterapeuter: 5,3 stillinger (6 personer) 

Ergoterapeuter: 2 stillinger 

Spesialpedagoger: 2 stillinger 

Logoped: 1 stilling 
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Sykepleier : 0,8 stillinger (1 person, kombineres med pasientkoordinator 0,2 stillinger) 

Konsulent administrasjon: 1 stilling 

Pasientkoordinator: 2,2 stillinger  

Seksjonsleder (overlege)  

Team: 

Bevegelsesteam: leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og to ortopediingeniører ansatt ved Sophies 

Minde ortopediske verksted.  

Spise- og ernæringsteam: leger, en psykologspesialist, en spesialpedagog, logoped og 2 

ernæringsfysiologer ansatt i Seksjon klinisk ernæring barn, avdeling for barnemedisin.  

Kommunikasjonsteam: leger, psykolog, ergoterapeut, en spesialpedagog 

Oppfølgingsprogrammer: 

Dekkes av 3 psykologspesialister 

Det er programmer for bl.a. barn som er operert for hjernesvulst, levertransplanterte og for tidlig 

fødte barn.  

Kompetansetjenester 

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker 

Regional kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser 

II. Arealbehov for situasjonen nå
Arealet ble ikke tilpasset virksomheten ved overflyttingen fra Berg Gård. Personalet ble spredt for 

alle vinder og behovet for undersøkelsesrom og møterom ble ikke dekket. Arealbehovet er derfor 

annerledes og større enn de arealene seksjonen bruker per nå. De fleste av seksjonens pasienter er 

funksjonshemmede, og mange er rullestolbrukere. Videre er de fleste konsultasjonene tverrfaglige, 

d.v.s. at flere fagpersoner fra Rikshospitalet deltar. Barnepasientene har ofte følge av begge foreldre,

og på noen typer konsultasjoner deltar lokale fagfolk i tillegg. Vi har derfor behov for større

undersøkelsesrom enn standard og for takheis til å løfte pasienten fra rullestol til undersøkelsesbenk

i noen rom. Teamene har utstrakt dialog med fagfolk på barnets hjemsted via videokonferanser. Vi

trenger derfor flere rom med utstyr for videokonferanser (per dato har vi to). Vi har jevnlig studenter

og hospitanter fra ulike faggrupper som følger det kliniske arbeidet. For disse trenger vi noen kontor-

gjesteplasser og plass bak enveisspeil for observasjon av ulike former for testing. Videre trenger vi

kontorplass for de to ernæringsfysiologene og de to ortopediingeniørene som jobber sammen med

oss, men som ikke er ansatt hos oss. Per i dag har disse kontorplass sammen med sine respektive

team. Det er viktig at denne ordningen kontinueres.

Vi har erfart at det er meget uheldig både for arbeidsmiljø, læring og fagutvikling at vi er spredt rundt 

i Barneklinikken. For arbeidsmiljøet er det mest uheldige at vi ikke har noen samlingssteder for 

uformelle pauser og møter. Vi ber derfor om  

1. Samling
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2. At kontorplasser fordeles slik at teamene samles (overleger og psykologspesialister samles
faggruppevis)

3. Møterom

Bakgrunnen for behovet for store konsultasjonsrom, takheis og rom med ekstra lydisolering og 

enveisspeil er mye likt behovene til Seksjon for nevrohabilitering barn Ullevål. I arealplanleggen kan 

det derfor være fordeler ved å se de to seksjonene i sammenheng.  

Ad nærhet til andre avdelinger og klinikker: 

Seksjonen har hyppig tilsyn ved nevrokirurgisk avdeling, barneposten. Ortopeder (barn, 

overekstremiteter og rygg) og nevrokirurg kommer regelmessig til barnepoliklinikken for 

felleskonsultasjoner. Ortopeder ved barneseksjonen kommer oftest. Vi ser noen barn på ortopedisk 

poliklinikk sammen med dem. Nærhet til ortopedisk poliklinikk (barn) og nevrokirurgisk barnepost vil 

derfor være en fordel.  

Ad rom på barnepoliklinikken: 

For klinikker med ortopeder og nevrokirurg trenger vi stort konsultasjonsrom med 

undersøkelsesbenk og tilgang til rtg bilder (PACS). Rom 2012 som brukes i dag er for lite. 

For oppfølging av intratekal baklofenbehandling trengs rom med plass til stor rullestol, godt lys, 

undersøkelsesbenk og takheis. For behandling med botulinumtoksin trengs i tillegg tilgang til lystgass 

og plass til ultralydapparat.  

For tverrfaglige konsultasjoner i spiseteam trengs stort konsultasjonsrom med plass til flere fagfolk 

og tilgang til røntgen (videofluoroskopi). Rom 2012 er tilstrekkelig stort.  

Generelt: Vi har fått mindre og mindre rom på barnepoliklinikken. En del av arbeidet som i dag 

foregår andre steder i barneklinikken kunne med fordel vært lagt til poliklinikken. Slik situasjonen er i 

dag, går det mye tid til transport av pasient og behandlere og til å finne ledig rom.   

Arealbehovene fordelt på team og faggrupper blir gjennomgått i mer detalj nedenfor: 

Bevegelsesteam:  

Fysio- og ergoterapeutene ser fordeler ved at undersøkelsesrom og gymsal per nå er samlet i en 

«barnegang». I praksis er det her både leger og terapeuter undersøker barna.  Nåværende 

konsultasjonsrom er (alt) for små. Ad gymsal: Aktuelt for både vurderinger av motorisk funksjon og 

for tidlig rehabilitering etter ortopediske operasjoner og selektiv dorsal rhizotomi (SDR). 

Fysioterapeutene anslår at seksjonen bruker gymsalen hver dag med lengst varighet (2-3 timer) når 

seksjonen har dagpasienter til tidlig rehabilitering.  

Ad basseng: Svært viktig i tidlig rehabilitering 

Innspill fra seksjonens fysioterapeuter og ergoterapeuter:  

Fysio- og ergoterapeuter i Seksjon for nevrohabilitering barn RH er i dag samlokalisert med 

fysioterapeuter i BUL. Areal for kontor- og behandlingsrom er overbelastet slik det er i dag. 
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Vi er åpne for at det kan være hensiktsmessig med samlokalisering med Seksjon for nevrohabilitering 

barn Ullevål. Begge seksjonene har behov for å være samlokalisert med andre faggrupper ved sin 

seksjon da vi jobber tett tverrfaglig.  

Fysio-og ergoterapeuter på Seksjon for nevrohabilitering barn RH vil som nå ha behov for store 

klinikk – og undersøkelsesrom som er tilrettelagt for motorisk testing. I tillegg har vi behov for gymsal 

med stort areal og høyde under taket. Ganglaboratoriet er en del av seksjonen og det er behov med 

videreføring av stort lokale med betydelig takhøyde (ca. 100 m², takhøyde ca 4,5 m) for dette samt 

undersøkelsesrom i tilknytning. Vi ser også for oss mulighet for tettere samarbeid med 

innovasjonssenteret.  

Med tanke på framtidige utfordringer ser vi for oss at det vil være større behov for undersøkelsesrom 

tilrettelagt for smittevern samt i større grad plass til teknisk apparatur til testing og VR/dataspill i 

forbindelse med undersøkelse og behandling. Vi vil også ha behov for videokonferanse i større grad, 

også tilknyttet behandlingsrom.  

Fysioterapeutene og ergoterapeutene på BNE hab RH ser at det er et stort behov for å få i gang 

bassenget igjen.  
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I rom og areal vil det si: 

Rom til behandling og 
undersøkelse 

Klinikkrom 3 30 kvm Hev/senkbar bred benk, takheis, 
lekekrok, videokonferanseutstyr 
m/skjerm 

Gymsal 1 100 kvm 
6 m 
takhøyde 

Skillevegg 

Testrom 1 20 kvm Hev /senkbart bord 
Videokonferanseskjerm /Virtual 
rehab muligheter 

Ortoserom tilknyttet 
testrom  

1 10/15 kvm Rom med hydrokullator, 
oppbevaring/lagring av div 
ortosemateriale for å tilpasse 
håndortoser  

Ganglaboratorium 1 100 kvm 
(12x8m) 
5 m 
takhøyde 

Vegger og gulv må være stabile mht 
mikrobevegelser som forstyrrer 3D-
kameraene som er vegghengt og 
gulvreaksjonsplater i gulvet 

Klinikkrom tilknyttet 
ganglab 

1 20 kvm 

Toalett tilknyttet ganglab 1 

Basseng 

Garderobe/dusj Handikapvennlig 

Kontorer 

Stort kontor tilknyttet 
ganglab med plass til 5-6 

1 35 kvm 6 fulltids kontorplasser (inkluderer 
plass til to ortopedingeniører) 

Kontorer med plass til 
2 pr rom 

4 8 kontorplasser 

Handicap toalett, ett med 
stellebord 

Personal toalett 

Møterom Med videokonferanseutstyr 

Spise/pauserom 

På vegne av ergo –og fysioterapeutene ved Seksjon for nevrohabilitering barn OUS/RH 

11.06.20 

Spise- og ernæringsteam: 

Teamet disponerer i dag et kjøkken i foreldreovernattingsbygget. Dette brukes også til møterom og 

der er utstyr for videokonferanser.  
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Innspill fra spise- og ernæringsteamet:  

Vi har tatt en enkel oppmåling og tror vårt møterom/kjøkken er ca 36 kvm. 

I tillegg til vårt kjøkken har vi også mulighet til å booke et samtalerom og vi har tilgang til poliklinikk. 

Vi trenger: 

- Kontorer (helst plassert i nærheten av hverandre)
- Ett møterom og ett kjøkken. Dette bør være tilstøtende rom med enveisspeil mellom. Begge

rommene bør være minst 30 kvm hver ettersom vi er avhengig av å kunne være hele teamet
og familie + eventuelle fagpersoner/behandlere samlet. I regi av kompetansetjenesten er vi
også avhengig av å ha hospitanter og veilede andre fagpersoner.

- Eget kjøkken for måltid/måltidsobservasjoner (30 kvm);
o Med enveisspeil (for observasjon direkte og ved hospitering og veiledning i regi av

kompetansetjenesten)

o Med godt tilrettelagt videoutstyr for opptak av måltider  Videoutstyr som kan

filme alle som deltar i måltidet (familie + fagpersoner) + et videokamera som kan

filme pasienten fra siden (munnmotorikk og svelgfunksjon).

o Vi må ha tilgang til pc og nett på dette rommet

- Eget møterom (30 kvm)

o Tilgang til pc og nett

o Videokonferanseutstyr

- Samtalerom x 2 (20 kvm x 2):
o For parallellkonsultasjoner
o Plass til familiesamtaler
o Egen tv med nettilgang som kan brukes av barnet når foreldrene har samtale med

fagpersoner i teamet
- Tilgang til poliklinikk
- Tilgang til lekerom (helst med mulighet for en som kan passe barnet/barna når foreldrene

har samtaler med oss)
Våre behov baserer seg på dagens pasientaktivitet og oppgaver tilknyttet klinikk og 

kompetansetjenesten og det er ikke noe som tyder på mindre etterspørsel etter våre tjenester i 

fremtiden. 

Kommunikasjonsteam: 

Teamet disponerer i dag ett utredningsrom på 23 kvadratmeter som har utstyr for videokonferanser. 

Innspill fra kommunikasjonsteamet: Vi i Kommunikasjonsteamet trenger kontorplass til tre/ 

fire: ergo/ lege/ psykolog og spesialpedagog.  Men flere av disse er personer som jobber i flere team 

så hvor de skal telles vet jeg ikke. Vi trenger et rom til utredninger som hvis mulig, er større enn det 

vi har i dag, det blir fort trangt med mange personer til stede og barnets rullestol, arbeidsstol og 

talemaskin. Ideelt sett hadde vi hatt et utredningsrom, et møterom/ samtalerom og tilgang til et 

testrom med enveis speil (f.eks. på deling med psykologene). 
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Oppfølgingsprogrammer ved psykologspesialist:   

Behov for ekstra lydisolert testrom med enveisspeil samt 2 samtalerom. 

Psykologspesialistene er involvert i flere team og ønsker kontorer samlokalisert med egen faggruppe. 

Overleger:  

Overlegene er involvert i alle team og ser pasientene både på barnepoliklinikken og i 

undersøkelsesrommene til de respektive teamene. Vi trenger samlokalisert kontorplass til 3 

overleger pluss seksjonsleder med personalansvar.   

Annet personell: 

2 pasientkoordinatorer og en administrasjonskonsulent deler i dag kontor. Det kan de fortsette å 

gjøre forutsatt at kontoret er stort nok. Nærhet til fagpersonene i teamet er essensielt. 

Pasientkoordinatorene har særlig behov for nærhet til overlegene. En avlastningsplass hvor en 

koordinator kan jobbe uten at telefoner forstyrrer, er en fordel.  

Kompetansetjenester 

Disponerer i dag ingen lokaler. Skjerming fra klinikken er en vesentlig utfordring. Estimert 

minstebehov: Ett stort og ett mindre møterom samt to kontorplasser.  

III. Framtidig behov i forhold til pasientgrupper, driftsmåter og

sammenslåing
Seksjonen har ansvar for spesifikke behandlinger og utredninger som supplerer tilbudet som blir gitt i 

andre deler av spesialisthelsetjenesten (i motsetning til sørge- for ansvar for en befolkning). Etter 

overføring til Rikshospitalet har det tilkommet nye oppgaver; bl.a. tidlig rehabilitering etter 

ortopediske operasjoner og selektiv dorsal rhizotomi (SDR), deltakelse i tverrfaglig team rundt 

pasienter med CFS/ME og langvarige smerter (fysioterapeuter) og monitorering av motorisk funksjon 

hos barn som behandles med Spinraza (fysioterapeuter). Vi antar at det vil bli økt etterspørsel etter 

funksjonsutredning hos barn som får nye og dyre behandlinger på Rikshospitalet samt barn som får 

nye og sjeldne diagnoser (nyfødtscreeningen).   

Spise- og ernæringsteamet har bl.a. ansvar for utredning med videofluoroskopi. Vi antar at 

etterspørselen etter alle spiseteamets tjenester vil fortsette å øke.  

Bevegelsesteamet har ansvar for bl.a. intratekal baklofenbehandling. Her antar vi at antall nyhenviste 

pasienter og pasienter til oppfølging vil holde seg nokså stabilt. Antall pasienter til vurdering for SDR 

er økende, og den første barnepasienten ble operert med SDR på RH i 2019. Her planlegges det for 

økning.  

Bevegelsesteamet har også ansvar for behandling med botulinumtoksin. Her antar vi en dreining i 

retning av enda mer spesialisert behandling, men ikke økt volum.  

Vi antar at samarbeidet med ortopedene (alle typer) har et omfang som ikke vil endres vesentlig i 

volum i årene som kommer. Antall målinger på ganglaboratoriet er noenlunde stabilt.   
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Vi antar også stabil drift i kommunikasjonsteamet. Antall nye barn i målgruppen er beregnet til rundt 

40 per år (nasjonalt) og det er ikke medisinsk grunnlag for å anta at dette vil endre seg vesentlig.  

Behandlingslinjen for ervervet hjerneskade vil mest sannsynlig medføre nye arbeidsoppgaver for 

seksjonen når den blir implementert.  

 

 

Virksomhetsbeskrivelse 2020 og visjon for fremtidig virksomhet for 

Seksjon for nevrohabilitering-barn, OUS 

 
Seksjon for nevrohab-barn, UL har ansvar for koordinering av alle henvisninger til seksjonens 

tilholdssteder på Ullevål og PITH samt for pasienter som behandles på Kapellveien og Nordre Aasen. 

Alle henvisninger kommer til inntaksteamet ved Seksjonen og blir i ukentlige møter behandlet 

tverrfaglig for å sikre høyest mulig kvalitet, og effektivitet i utredning og behandling. I 2019 hadde 

seksjonen 4998 polikliniske konsultasjoner og 673 dagopphold.  

 

Seksjonen har behandlings og oppfølgingsansvar for pasienter knyttet i hovedsak til følgende 

diagnoser: 

 Barn med utviklingsforstyrrelse og nevrologiske avvik 

 Autismespekterforstyrrelser 

 Psykisk utviklingshemming 

 Språkforstyrrelser 

 Multifunksjonshemming 

 Cerebral parese 

 Muskelsykdommer 

 Barn med ervervet hjerneskade, behandlingslinje fase 1,3 regionalt og 4 lokalt 

 Barn med spina bifida 

 Barn med nevrourologiske problemstillinger 

 Barn med bindevevssykdommer  

 Barn med sjeldne syndromer som gir utviklingsforstyrrelser 

 Barn med developmental coordination disorder (DCD) 
 

Habiliteringsvirksomheten ved Oslo Universitetssykehus HF omfatter område, regionfunksjoner og 

landsfunksjoner. Rundt 2500 enkeltfamilier mottar tjenester fra Seksjon for nevrohabilitering - barn 

ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Ved Nevrohabiliteringen på Ullevål som ivaretar 
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områdefunksjon gjennomføres det ca. 5000 inntektsgivende (ISF) konsultasjoner årlig for barn og 

deres pårørende.  

I de siste årene har henvisningstall minst  fordoblet seg i forhold til barn med ASF 

(autismespekterforstyrrelser). Hoveddelen utredes på Kapellveien men en fjerdedel utredes også på 

UL. Psykisk utviklingshemming, som også har økt i forekomst, utredes bare på UL. Iflg 

behandlingslinjen for ervervet hjerneskade hos barn bidrar psykologer og andre fagpersoner inn i 

fase 1-2 av behandlingen. Barn i inntaksområdet for OUS har sin oppfølging i fase 4 av BHL på vår 

seksjon. Nevrourologiske utredninger med cirka 150 cystometrier og atskillig flere urodynamiske 

undersøkelser av annen art hos barn med nevrologisk problemer, utføres av vår seksjon med 

lokalisering på barnepol-RH.  

Konsultasjoner på nevrohab-UL finner sted mellom kl. 9 og kl. 16. Vanlig arbeidstid er fra kl. 8-16. Til 

alle våre konsultasjoner trengs det forberedelsestid på ca 1/2 time og etterarbeidstid på samme tid 

minst. Sosionomer har per i dag pasientkontakt inne på eget kontor. Hvis denne muligheten 

bortfaller pga plassering av 2 ansatte per kontor, understrekes det viktigheten for egnede møterom.   

Behandlingen og oppfølgingen foregår som tverrfaglige konsultasjoner og i ulike tverrfaglige 

klinikker, ofte med fagfolk fra bydelene til stede. Pasientene blir behandlet, utredet og diagnostisert 

poliklinisk. Per i dag er det sjelden tilbud om innleggelse i forbindelse med utredning på 

barnehabilitering-Ullevål. Fagpersoner fra seksjonen stiller opp i ansvarsgruppemøter som til dels 

avholdes på seksjonenog til dels ambulant.  

Seksjon for nevrohabilitering – barn, UL har ansvar for å informere henvisende instans, fastlegene og 

pasienten om de funn og resultater som gjøres her etter komplekse utredninger og oppfølginger. Det 

innebærer at det organiseres tilbakemeldingsmøter som daglig finner sted på vår seksjon.  

Ellers avholdes det regelmessig foreldrekurs for foreldre med nydiagnostiserte barn, diverse fagdager 

for ansatte i kommunene, samt interessegruppemøter for foreldre med minoritetsbakgrunn.  

Ønsket samlokalisering 

På bakgrunn av en felles faglighet og felles pasientmasse med diverse utredninger på nevrohab-barn, 

UL og nevrohab-barn, RH ønskes det primært en samlokalisering av de to seksjonene (se også notat 

Kjersti Ramstad).  
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En felles seksjon vil ha behov for nærhet til følgende spesialister: 

barnenevrologi  

barnenefrologi 

nevrokirurgi  

ortopedi (rygg, ekstremiteter)  

barnekirurgi  

barneradiologi  

dagpost 

håndkirurgi 

laboratoriefunskjon/radiologi. 

Begrunnelse for dette behovet er at man allerede har tverrfaglige klinikker med andre spesialister 

som ortoped, nevrokirurg og håndkirurg. Vår pasientpopulasjon har også  overlappende interesser 

med den barnenevrologiske pasientgruppen. Vi har felleskonsultasjoner og fellesmøter med 

barnenevrologer , noe som gir stor synergieffekt med tanke på gode pasientforløp, samt heving av 

faglig kvalitet. Epilepsioppfølging krever tverrfaglig innsats både fra barnenevrolog og habilitør.  

Tilsyn til innlagte nevrokirurgiske pasienter på RH av nevro-uroteamet forekommer hyppig. Det er 

også felles konsultasjoner med barnenefrologer på RH om en del pasienter.  

En stor del av våre pasienter får gjennomført diverse barnekirurgiske og ortopediske operasjoner. 

Mange pasienter i våre seksjoner går gjennom komplekse utredningsløp som organiseres via 

Dagposten.  

Detaljert beskrivelse av arealbehov og bemanning for fremtidig bruk 

(det kommer i tillegg rombehovet til Seksjon for nevrohab-barn, RH, konferer notat Kjersti 

Ramstad) 
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Fremtidig Arealbehov Undersøkelser Spesifikasjoner 

5 test-rom for psykolog/spesped 

3 store undersøkelsesrom størrelse 40 kvm 

1 standard undersøkelsesrom 

1 kombirom undersøkelse/samtale/møte 

3 møterom 

1 ekspedisjon med 2 sitteplasser for 

sekretærer 

1 sykepleierrom for kateterisering/PEG 

1 kjøkken 

1 lager 

1 venterom/ventearealet 

Minst 1 toalett for handicap 

 1 sekretær kontor med 3 sekretærer 

Bemanning og kontorbehov 

4 sekretærer Kontorareal med 4 sitteplasser, 

ekspedisjon 

KEF 

3 sosionomer Telefon/videokonsultasjoner. 

Konsultasjoner på eget kontor. Derfor 

enkeltkontor. Alternativt flere 

video/telefonkonsultasjons rom.  

En med behov for spesiell 

tilrettelegging. 

Leder Enkeltkontor 
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Stedlig leder/pasientkoordinator Enkeltkontor 

5 overleger Telefon/videokonsultasjoner. Derfor 

enkeltkontor. Alternativt flere 

video/telefonkonsultasjons rom 

5 fysio Telefon/videokonsultasjoner. Derfor 

enkeltkontor. Alternativt flere 

video/telefonkonsultasjons rom 

2 ergo Telefon/videokonsultasjoner. Derfor 

enkeltkontor. Alternativt flere 

video/telefonkonsultasjons rom  

3 spesialpedagoger Har konsultasjon på kontor men 2 50% 

stillinger, 1 med behov for spesiell 

tilrettelegging 

8 psykologer Telefon/videokonsultasjoner. Derfor 

enkeltkontor. Alternativt flere 

video/telefonkonsultasjons rom 

1 sykepleier 

Følgende bygningsmessige forandringer er forutsetning for adekvat og effektiv drift: 

Alt areal som skal benyttes av pasienter, samt kontorene og møterom som brukes for pasientarbeid, 

må tilrettelegges for rullestolbrukere.  

3 store undersøkelsesrom: 

 Det kreves merking for gjennomføring av fysioterapeutisk testing på gulvet, blant annet en 6
m lang gangstrekning for GMFM testing i CPOP protokoll, samt vegg med 3 metersmerking
for ABC-test.  Det vil ikke være mulig å flytte til side benker eller bord for å få dette til da
undersøkelsene blir gjennomført svært hyppig.

 Det er opp til 8 voksne (lege, fysio, ergo, bydelsfysio, spesped, sykepleier, pårørende, søksen
osv.), samt pasienten på rommet samtidig.
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 Mange av våre  pasienter har med seg rullestol.

 Det kreves personheis for noen pasienter (muskelsyke, kvadriplegikere)

 Det er nødvendig med spesialundersøkelsesbenker som kan heises opp og ned og som er
tilgjengelig fra alle sider bortsett fra hodeenden.

 Det bør være en trapp med (x antall) trappetrinn i 1 av rommene for å vurdere pasienter for
muskelsykdom og balanseproblemer.

 Det er behov for 2 store undersøkelsesrom til utredninger for komplekse motoriske
problemer, med plass også til fellesklinikker med mange fagfolk tilstede (f. eks. ved
muskelsykdom).

4 testrom for psykologer: 

Disse bør lydisoleres. To rom ved siden av hverandre bør har et enveis-speil som man kan se 

igjennom kun fra en side. Grunnen for dette er:  

 Utredninger for autisme og adferdsvansker krever flere observatører som ikke bør sitte i
samme rom, og høytaleranlegg knyttet til PC. Alternativt kameraoppsett som sender bilder
og lyd i et annet testrom.

 Seksjonen har utdanningsansvar for psykologistudenter som bør kunne observere testing.
For å kunne gjennomføre valide tester bør ikke disse sitte i samme rom. Tiltak se over.

Ekspedisjon og sekretærkontor: 

Jft. økt oppgavemengde i DIPS og oppsetting av konsultasjon m.m. bør ekspedisjonsrommet legge til 

rette for skjermet arbeid for 2 sekretærer, samt en ekspedisjonsluke hvor det er en sitteplass.  

Ventearealet: 

Ventearealet bør tilpasses flere brukere med rullestol samt småbarn i forhold til utforming og 

sikkerhet.  

Konsekvenser etablering av drift 

På generelt grunnlag er det ønskelig å samle driften på en etasje inkludert kontor- og 

undersøkelsesmuligheter. Det ønskes nærhet til beskrevne spesialister/fasiliteter, se «ønsket 

samlokalisering». Pasienter med bevegelseshemming og evt rullestolbrukere trenger da ikke flytte 

seg  mellom etasjene, eller over lengre avstander. Pasienttilbud vil kunne bedres ved at personalet er 

mer samlet. Optimaliserte romløsninger ihht beskrevne behov vil dog være høyeste prioritet. 
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PITH (Program Intensiv Trening/Habilitering) 

PITH er et regionalt tilbud for HSØ og en underenhet av Seksjon for nevrohabilitering-barn, Ullevål. 

Programmet tilbyr tverrfaglig intensiv habilitering i gruppe til barn med funksjonsnedsettelser i 

alderen 1-5 år og deres foresatte. Siden oppstart i 2005 har PITH holdt til i lokaler leid av Stiftelsen 

Nordre Aasen, fra 2007 i Annekset, Borger Withs g. 37.  

Det er ønske om at PITH samlokaliseres med Seksjon for nevrohab-barn, UL i det Nye OUS. Dette vil 

igjen gi synergieffekter for ansatte og pasienter som tilhører samme diagnosegruppe som Seksjonen 

for øvrig behandler.  

Arealbehov for drift av PITH dersom flytting til nye Rikshospitalet skal være aktuelt: 

Administrative lokaler: 

- 7 kontorplasser (fordelt på minst 3 mindre kontor)
- 1 kontor for stedlig koordinator (med plass til mindre møter)
- 1 stort møterom – plass til 10-15 personer, brukes til samarbeidsmøter med familiene og

støtteapparatet rundt  og fungerer  som pauserom og internt møterom for personalet.
- Personaltoalett, garderobe, tekjøkken, plass til printer etc., noe lagerplass for

kontormateriell

Lokaler for habiliteringsvirksomhet og opphold for familiene: 

- 1 stort aktivitetsrom/gymsal hvor alle fem familier + fagpersoner fra kommune/bydel kan
være samlet. Det må være plass til en god del treningsutstyr (sklie, tjukkas, ribbevegg,
matter, trampoline, huske, ballek etc.)

- 5 smårom for individuell trening i skjermede omgivelser  (innredes til noe ulikt bruk; ett med
hovedfokus på ASK-utprøving/kommunikasjonstrening, ett finmotorikkrom, ett «fysiorom»
med behandlingsbenk, ett «sanserom»). Rommene må være store nok til å gi plass til noe
materiell, barnet og 4-5 voksne.

- Kjøkken/spiserom med plass til alle fem familier samtidig. Benyttes til både
spisekartlegging/trening og lunsjpause for familiene.

- 1 pauserom for familiene (med sofaer etc.)
- 2 toaletter med stellebenk (minst ett som er HC tilgjengelig)
- Lagerrom (gjerne flere, vi har store mengder med plasskrevende utstyr som stå/gåstativer,

rullestoler, treningsutstyr, spesialstoler etc.)
- Garderobe med plass til barnas vogner, spesialstoler, skiftetøy etc. (mange familier har med

mye plasskrevende utstyr)
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- Skjermet gang/soverom/venterom hvor barna kan sove i pausene (mange sover i medbragt
vogn, noen i seng/på madrass)

- Tilgang til tilrettelagt utelekeplass (med gress, bakker, sklie, klatrestativ, huske etc.)
- Overnattingsmulighet for familier med lang reisevei (i snitt minst en familie per gruppe på

fem og økende)
- Parkeringsmulighet i umiddelbar nærhet for å få lastet ut alt nødvendig utstyr som familiene

har med

Alle rom som skal benyttes til habiliteringsvirksomhet må være universelt utformet, da flere av barna 

er rullestolbrukere. 

Treningslokalene må være reservert intensiv habiliteringsvirksomhet de ukene man har familier inne, 

slik at rommene kan brukes fleksibelt innad i gruppa.  

(Ingen barn i 2-3 års alder orker å jobbe konsentrert med bordaktiviteter lenge, man er da avhengig 

av å kunne gå i gymsalen og herje litt, for så å gå tilbake til smårommet etterpå osv.) 

Slik ordinær drift er (utenom «koronatid») har vi familier inne 30 uker i året. De resterende ukene 

kan treningslokalene godt benyttes av andre, så lenge det er avklart ansvar for rydding/rengjøring av 

utstyr etc. 

Med vennlig hilsen 

Petra Aden 

Seksjonsleder, Overlege PhD 

Seksjon for nevrohab-barn, UL 

OUS 
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Vedlegg 5:
BAR arbeidsgruppe for Sengepostområde, barneovervåkning (intermediær), 

avansert hjemmesykehus (AHS), palliasjon og klinisk forskningspost for barn 

(KFPB) i Nye OUS 

- endelig rapport som innspill til arbeid med barn og ungdom i Nye OUS

Arbeidsgruppen ble oppnevnt av klinikkleder Terje Rootwelt per mail 15.05.20 med Ellen 

Ruud, avdelingsleder på Barneavdeling for kreft og blodsykdommer, som leder og Kristian 

Kjærnes, seksjonsleder for Barneinfeksjon og mottak, som nestleder. I samme mail ble 

avdelingsledere, fagforeninger og verneombud oppfordret til å melde representanter til 

denne gruppen og de øvrige gruppene. Det er ikke drevet aktiv og selektiv rekruttering av 

gruppemedlemmene. Det er foreløpig avholdt tre møter, henholdsvis 28.05, 03.06 og 11.06. 

Arbeidsgruppemedlemmer: 
Navn Funksjon Yrke/stilling Avdeling Repr. Antall møter 
Ellen Ruud leder Lege/avd.leder BKB 3 

Kristian Kjærnes nestleder Sykepl/seksjonsleder BUL 3 

Elisabeth Kirkaune Sykepl/seksjonsleder BTX 3 

Martin Ystgaard Overlege BKA 3 

Eva Mari Vestre Fagsykepleier BKB 1 

Sam Priestley Sykepleier BUL VO 2 

Thea R Engelsen Sykepleier BUL NSF 1 

Elisabeth Eckhoff Sykepleier BUL NSF 3 

Jorunn Stokke Hjelpepleier BUL (AHS) Fagforb 3 

Guro Waage Brukerrepr NAAF 2 

Håvard Skjerven Overlege BAL 3 

Sturla Solheim Overlege BNE 3 

Nina Granum Lycke Sykepleier BUL (AHS) 2 

Sebjørg H Nordstrand LIS LIS avd DNLF 1 

Anja Lee Overlege PALBU 1 

Oppsummering: Arbeidsgruppa ønsker mest mulig samling av alle BARs aktiviteter på Nye 

Rikshospitalet, både sengeposter, ambulant virksomhet og støttefunksjoner. Vi ønsker 

samling av sengepostområder for medisinsk behandling av barn i I-avsnittet med fortrinnsvis 

flest poster i samme etasjeplan og ikke alle sengepostene oppå hverandre i ulike etasjer. 

Dette vil gi fleksibilitet i sengepoststørrelse og avgjørende nærhet til Barnemottak, samt 

gode forutsetninger for samhandling mellom de ulike fagspesialitetene innen pediatrien. 

Som landets mest spesialiserte barnesykehus vil en slik organisering være nødvendig for 

framtidens barnepasienter med stadig mer komplekse og sammensatte sykdomsbilder. 

Palliasjonstilbud må introduseres fra diagnosetidspunktet ved komplekse og livstruende 

lidelser, og palliasjon må bli en viktig komponent i driften på de fleste sengepostene. For 



lokalpasienter vil vi ha et tydelig tilstedeværende avansert hjemmesykehus (AHS), som både 

har fokus på drift i egen avdeling og utstrakt tilstedeværelse og samarbeid med 

sengepostene, slik at bruken av hjemmesykehus blir optimal og forkorter liggetiden på 

sykehuset. KFPB bør ha mye av sin virksomhet godt integrert i øvrig aktivitet ved BARs 

sengepost- og ambulante områder, som et flaggskip og forskningsmessig nav i BAR Nye OUS. 

1. Sengepostområder og nærhetsbehov

Dagens sengepostfordeling: BAR har 74 operative flerdøgnssenger i 2020 (unntatt Mottak), 

inkludert 6 sengeplasser på 5-døgns post på RH som snart står ferdig. I tillegg har AHS 

ressurser til 16 hjemmesenger (18 % av totalt antall store barn senger ved BAR). Sengene 

fordeler seg på sengepostene som følgende: 

Antall liggedager fordelt på de ulike seksjonene ved BAR’s Store barn sengeposter i 2019 

(BAR Mottak og Infeksjon ikke inkludert siden de allerede er plassert i Nye RH): 

Seksjon BAR På egen 
sengepost(er) 

Utenfor egen 
sengepost(er) 

AHS Totalt 

Barnekreft og blod 3582 17 101 3700 

BKA, Allergi og 
lunge 

(BTXS1 93) + 
(BTXS2 358) + (BULS 

1 388) = 839 96 935 



Barnehjerte 1727 61 35 1825 

Barnenevrologi 
(BTXS1 779) + 

(BULS1 344) = 1123 77 86 1286 

BTX nyre 510 12 9 531 

BTX immunologi 
(BTXS1 179) + 

(BTXS2 43) = 222 6 2 230 

BTX lever 1217 35 6 1258 

BTX metabolsk 316 91 0 407 

Barnerevma (BTX S1 696) + 
(BTXS2 43) = 739 0 

739* 

BUL endo 275 0 17 292 

BUL gastro 665 1 188 854 

BUL infeksjon Mangler tall BULS1 237 571 - 

BNE sosped 49 49 

BUL klin ernæring 66 66 

* Revma’s liggedager utmerker seg i 2019 med 64 % av dagene i permisjon

Mulige modeller for sengepostområder i BAR Nye OUS: 

Det er tre forutsetninger som står fast ved alle tre modellene som arbeidsgruppen har 

diskutert 

 Barnemottak og infeksjon er allerede plassert på bakkeplan med egen inngang i 2.etg

nord i I-avsnittet

 OUS har et mål om at 30% av all aktivitet skal foregå i hjemmesykehus

 Barnehjerte skal bli en egen sengepost

Modell A, konservativ tankegang: 



Denne modellen baserer seg på sengepostfordelingene som er i dag, kombinert med samling 

av naturlige samarbeidspartnere og sammenslåing av splittede fagseksjoner. Alle poster skal 

ha tilgang til barneovervåkning i umiddelbar nærhet, men utvidet barneovervåkning på 

Barnehjerte kan sikre mulighet for flerbruk og mer avansert barneovervåkning i BARs 

sengepostområder. 

Basert og fordelt på seksjonenes totale liggedager i 2019 vil sengepostfordelingen bli med 

denne fordelingen BAR post 1 = 3700, BAR post 2 = 3301, BAR post 3 = 3280, BAR post 4 = 

1825 

Modell B, nytenkning: 

Denne modellen reserverer en sengepost til pasienter med redusert immunforsvar der 

mulighet for langsiktighet i innleggelsene (oftest > 1 mnd) er avgjørende for 

planlegging/gjennomføring av driften, i motsetning til hovedtyngden av pasientforløpene 

ved de andre sengepostene på BAR Store barn med kortere opphold og ø-hjelps aktivitet. 

Ved å ha flere sengeposter på samme plan kan størrelsen på postene variere og ombygging 

enklere ved nye behov. Modellen forutsetter at både Barnehjerte og Barnekreft får alle barn 

og ungdom på OUS med de respektive diagnosene til medisinsk behandling og utredning 

(noe som ikke er aktuelt i dag). 

Vi kjenner ikke til antall liggedager ved BKB og BTX som er relatert til transplantasjon 

(benmarg og solid organ). Derfor forbundet med stor usikkerhet å beregne liggedager fordelt 

på postene med denne modellen. Vi har avstått fra det. 

Modell C, splitting mellom I og E 



Denne modellen ivaretar mulighet for KAB-post i I-avsnittet og ingen nybygde 

overtrykksisolater til stamcelletransplantasjon (HSCT) i I-bygget (som er signalisert fra 

prosjektledelsen). Likevel krever det ombygging i E-avsnittet med flere overtrykksisolat for å 

ivareta HSCT-behovet. Framtidens barnekreftpasienter ved Nye OUS må tilbys enerom, og 

med økt pasientvolum i Barnekreft blir det en umulighet av plasshensyn med videre samdrift 

med HSCT i E1.3.etg uten omfattende ombyggingstiltak. Samdrift mellom HSCT og 

Barnehjerte i E1.3 etg virker utfordrende, og Barnehjerte ønsker seg til dagens 

Nyfødtområder om de skal forbli i E-avsnittet. Modellen vil kunne legge beslag på 

forholdsmessige store områder i E-avsnittet og ikke minst skape store nærhetsutfordringer 

for BAR i sin helhet. 

Barnemottak: 

Barnemottak US tar imot alle øyeblikkelig hjelp og halv-øyeblikkelig hjelp henviste barn og 

ungdommer 0-18 år fra Oslo. Til sammen ca 5000 pasienter i løpet av året, hvor de fleste 

(2/3) er polikliniske pasienter med innleggelse under 5 timer. Pasientene som tas i mot i 

Barnemottak på Ullevål, representerer et bredt pediatrisk felt med enkelte unntak. 

Kirurgiske problemstillinger og traumer mottas nå i Akuttmottak US (ikke Barnemottak). 

Pasienter med pågående alvorlig respirasjon- og sirkulasjonssvikt, samt pasienter med 

nedsatt bevissthet tas også imot på Akuttmottak (US). Barnemottaket tar heller ikke imot 

barn og ungdom med tilstander knyttet til kjent diagnose som følges opp på RH; 



hjertesykdommer, blodsykdommer og kreft, transplanterte, leversykdommer, metabolske 

sykdommer. Pasienter med behov for ECMO tas i mot direkte på barneintensiv på RH.   

Tilstanden til barna som tas i mot på barnemottaket på Ullevål varierer i alvorlighetsgrad og 

kan være uforutsigbar og utvikle seg til rask forverring. Vi er avhengig av et tett tverrfaglig 

samarbeid mellom ulike spesialister innenfor pediatri, kirurgi, anestesi/intensiv, 

bioingeniører, radiologi m.m. Gruppen mener at alle kirurgiske og medisinske ø-hjelp 

problemstillinger skal tas i mot og vurderes i Barnemottak på Nye OUS. Noen vil raskt gå 

videre til spesialisert avdeling, f.eks kreftpasienter med nøytropen feber eller barn med 

arytmitilstander, men alle ø-hjelp pasienter bør registreres, smittevurderes og få initiale 

stabiliserende tiltak i Barnemottaket. Unntak er barn med multitraume og resp./sirk.stans 

med pågående HLR, som bør innlegges på det sentrale og generelle Akuttmottaket.  

BAR Nærhetsbehov: 

BAR Nye OUS Store barn bør samles for å kunne gi et helhetlig behandlingstilbud i et 

tilrettelagt miljø til barn med komplekse og sammensatte sykdommer og utfordringer 

innlagt på klinikken. Derfor bør mest mulig av BAR Nye OUS samles geografisk i umiddelbar 

nærhet til Barnemottak og infeksjon i I-avsnittet. En splitting av sengeområder mellom I- og 

E-avsnittet sees på som uhensiktsmessig og helst bør også BARs ambulante virksomhet være

i nær tilknytning til I-avsnittet. Dette anses som viktigere en umiddelbar nærhet til

samarbeidende avdelinger i andre klinikker.

Fasiliteter for hyppig brukte funksjoner som krever samarbeid med andre klinikker som 

blodprøvetaking, enkel radiologi (planrtg/ultralyd), prosedyrer i kortvarige narkoser (eks 

spinalpunksjon, benmargsaspirasjon med oppvåkningsrom) bør integreres inn i BAR Nye 

Rikshospitalet i umiddelbar nærhet til Barnemottak, og det bør være enkel og praktisk 

atkomst til samarbeidende enheter som for eksempel barneintensiv, mer avansert radiologi 

(MR/CT/intervensjonsradiologisk lab) og barnenevrofysiologiske undersøkelser.     

2. Intermediær/barneovervåkning i BAR Nye OUS

Barnovervåkingstilbudet til barn i BAR per nå 

Barneovervåkingstilbudet i BAR per i dag er basert på minst to ulike modeller. 

1. Barneintensiv/intermediær driftes til 1. september 2020 i samarbeid mellom BAR og AKU på

Ullevål. Her ligger pediatriske pasienter 0-18 år med behov for intensivbehandling og

overvåking utover sengepostnivå. Behovet for økt barneovervåking og behandlingsnivå

bestemmes av den kliniske tilstanden til barnet, og grad av organsvikt fremfor eksakt

diagnose. Dedikerte barneleger fra BAR og anestesi fra AKU har det medisinske ansvaret for

pasientene på Barneovervåkingen på UUS. Overordnet beslutning om innleggelse på

barneovervåking meldes fra ansvarlig barnelege på avdeling Barnemedisin. Det er den



ansvarlige overlege tilknyttet Barneintensiv som tar den endelige avgjørelsen om barnet har 

behov for å overflyttes til et høyere behandling-/overvåkingsnivå. Erfaringsmessig kan vi vise 

til flere episoder der sykepleier og leger i sengeposten har en annen oppfatning av 

overvåkingsbehovet enn intensivlegene. Det har resultert i at sengeposten har 

barneovervåkingstrengende barn på sengepost på enerom, som er ressurskrevende.   

2. BTXS2 har en egen barneovervåkingsstue («midtstuen») med 3 senger, som driftes av

sykepleiere og pediatere tilknyttet sengeposten. Behov for økt overvåking bestemmes i

samarbeid med vaktansvarlig sykepleier/leder og barnelege. Intensivleger og sykepleiere

tilknyttet Barneintensiv RH er tilgjengelig for konferering ved behov.

På alle sengeposter foregår i tillegg utstrakt barneovervåkning på vanlig sengerom, spesielt på 

benmargsisolatene på BKB 

Vi ser at vi ikke har tilstrekkelig tilbud til barneovervåkingspasientene per i dag. Begge 

hovedmodellene for barneovervåling (sentralisert versus desentralisert) ble diskutert i gruppen. 

Barneovervåking i Nye OUS 

I henhold til sentrale føringer vil man i Nye OUS ha innlagte barn som er «sykere» og mer komplekse 

enn i dag, og økt bruk av barneovervåking ses naturlig i denne sammenheng. 

Det er konsensus i gruppen om at barneovervåkingstilbudet bør bli desentralisert og tilknyttet til 

barnesengepostene. Det kan være praktisk at to sengeposter deler en barneovervåkningsenhet.  Vi 

mener at alle seksjoner skal kunne akuttbehandle og stabilisere barn, samt sørge for videre 

overvåking med tilstrekkelig bemanning og kompetanse. Vi ønsker ikke en sentralisert løsning for 

barneovervåkning med en felles enhet for all barneovervåkning på Nye Rikshospitalet. 

Vi ønsker at lokalene for barneovervåking er tilpasset ut i fra de ulike behovene seksjonene har (se 

tabell). Det anbefales at man kan ha tilpasset barneovervåking med vinduer/skyvedører mellom 

rom/mot korridor, slik at man får bedre oversikt og gjøre det enklere å overvåke flere barn samtidig. 

Flersengsrom kan være mer personelleffektive, men utfordrende i forhold til smittevern. Det bør 

vurderes om halv-vegger med skyvedører kan bidra til å oppnå et bedre smittevern. 

Rommet bør være dimensjonert for lager av akuttutstyr og det må være nok plass til at et akutt-team 

skal kunne gjennomføre akuttmedisinske tiltak som for eksempel endotrakeal intubasjon.  

Barn har lovfestet rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under innleggelsen. Foreldrene bør 

kunne ha seng ved siden av barnet. Ved alvorlige / livstruende tilstand bør begge foreldrene kunne 

være hos barnet. Vi ønsker at foreldrene har et oppholdsrom i umiddelbar nærhet og få avlastning 

ved behov for hvile.  

Barnelegen bør ha ansvar for barnemedisinske pasienter under oppholdet. Daglig visitt bør utføres av 

lege med tilstrekkelig kompetanse/erfaring. Anestesi-/ intensivlege skal konsulteres ved behov. 

«Standard for barneovervåking» har skissert flere fordeler ved å drifte det på denne måten.  

• legene ved barneavdelingen vil være godt kjent med lokaliteter og utstyr

• legene og sykepleierne kjenner hverandre

• legene vil være mer tilgjengelig for hyppige tilsyn og for tettere samarbeid med sykepleierne

https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=11425&key=260273


• lokalene er tilpasset barn (1)

• det unngås at barn utsettes for ubehagelige og skremmende situasjoner ved at de ikke deler

rom med alvorlig syke voksne (1)

• barna vil føle større trygghet ved at de slipper forflytninger og skifte av personell (1)

(1) Helse og omsorgsdepartementet. (2000). Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. Hentet

fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217?q=forskrift%20om%20barn%20i

Eksempler på barneovervåkningsbehov i dagens sengeposter: 

Seksjon Barneovervåkningsbehov 

BTXS1  Status epilepticus (skjerming)

 Drukning

 Metabolske ustabile pasienter

BTXS2  Respirasjonssvikt

 Tranplantasjonsrelaterte komplikasjoner (Tx-kirurgi)

 Hemodynamiske ustabile hjertepasienter

 Nyre/leversvikt

BKBS1  Respirasjonssvikt

 Overvåkning ved immunterapi

 lever/nyre svikt som intox etter cellegift

 ustabile pas med pankreatitt

 kramper (cytostatika indusert)

 Ustabile sepsisbarn

 Stamcelletransplanterte (trenger BO på enerom)

BULS1  Spedbarn PN,

 NIV/hjemmerespirator/trakeostomi

 Hodetraumer (Strengt skjermingsregime)

BULS3  NIV/HiFlow.

 Barn med uttalt respirasjonsbesvær og O2 behov

BULM1 Behov for å observere ustabile kritisk syke barn av ulik 
medisinsk/kirurgisk problemstilling 

3. Avansert hjemmesykehus (AHS) i BAR Nye OUS

Nåsituasjon: 

AHS er en seksjon på BUL som gir sykepleie, medisinsk behandling, veiledning og oppfølging 

til syke barn og familier hjemme. Pasientene er 0-18 år, bosatt i Oslo-området, alle diagnoser 

er aktuelle og de får sin behandling ved OUS. Døgnkontinuerlig drift 24/7. Det er et 

tverrfaglig team med 13,2 årsverk for sykepleiere/barnepleiere og noe legeressurser:  

– Sykepleiere

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217?q=forskrift%20om%20barn%20i


– Spesialsykepleiere (barnesykepleiere, helsesykepleiere, nyfødtsykepleier,

familieterapeut, onkologisk spl)

– Barnepleier/ammeveileder

– Leger (40 % pediater, 50 % barneonkologservice)

– Leder

AHS er åpen for alle pasientgrupper ved BAR, men hovedvekten av pasienter er: 

– Tidlig hjemreise for premature

– Barn med kreft (døgninnleggelse, polikliniske besøk hjemme)

– Palliasjon (uavhengig av diagnose/fagområde)

Arbeidsgruppen har konkludert med at følgende hovedpunkter er viktig ved planlegging av 

AHS i BAR Nye OUS: 

 I Nye OUS bør AHS få en sentral plassering, både fysisk og funksjonelt. AHS bør bli

eller ha en «forlenget arm» til alle sengeposter og seksjoner som behandler barn og

unge, også aktuelt utenfor BAR.

 BAR bør til enhver tid ha 30% av «inneliggende» pasienter i AHS. Da bør alle

pasienter i AHS følges opp av kontaktleger på «moderavdelingen». Dette krever en

grundig diskusjon av ny organisering av den daglige driften i AHS.

 Man bør videreutvikle hjemmesykehuset som egen enhet og ikke legge det inn på

hver avdeling. Det må være egen seksjon/avdeling i BAR

 Plassering bør være nær BAR Infeksjon og mottak for å sikre pasienttilstrømning,

viktig med lett tilgang til biler

 Trenger areal til vakt sentral, kontorplasser til sykepleiere samt arbeidsplasser til

leder og fagutviklingssykepleier.  Trenger tilgang til alle vanlige fasiliteter slik som

medisinrom, kjøkken og lager.

 Må ha et behandlingsrom eller god tilgang på det.

 Hver enkelt sengepost/fagfelt må definere strukturerte/standardiserte pasientforløp

som inkluderer AHS som en naturlig del av sykehusoppholdet og behandlingen for

lokalpasientene. Dette er en forutsetning for å oppnå målet om at 30 % av Nye BARs

aktivitet skal være i regi av AHS.

 Det er stort behov for god kompetanse med spesialsykepleiere og barnepleiere som

har lang erfaring med barn og familier på sykehus

 Ny organisering av legedekningen i AHS må diskuteres grundig. Dagens modell

oppleves ikke hensiktsmessig

4. Palliasjon i BAR Nye OUS

Behovet per i dag, basert på tall fra Fraser et al. 2010  (som er grunnlaget for Barn og unge 

< 18 år i Norge totalt: 1.122.508 (pr. 01.01.19) 



• Generell prevalens 32/10.000 : 3584 barn og unge lever med

livstruende/livsbegrensende tilstander

• Mortalitet: 1-3,6/10.000: 112 – 403 /år i Norge  (Dødsårsaksreg: ca 200/år; hvorav >

50% dør i løpet av første leveår)

• Barn og unge 0-19 år i Oslo (pr. 01.01.20): 145.091

 Prevalens av barn med livstruende/livbegrensende sykdommer: 450 i Oslo

Mortalitet:  14 – 52/år i Oslo

Barn og unge (0-25 år) med behov for innleggelser i Norge pr i dag, basert på tall fra Jarvis 

et al 2017: 

• ustabile (akutt innleggelse > 48 timer): 1730 /år 

• akutt forverring (behov for behandling i intensiv avd): 240/ år 

• døende (siste 28 dager): 177/ år 

Behovet i 2030, basert på tall fra Faser et al. 2020: 

• Betydelig økning i prevalens : 66.4 per 10,000 in 2017/18 (mot 32/10,000 i 2010)

• Mest økning i forekomsten av barn/unge med congenital abnormalities: 27.2/10,000

• Future prevalence i Storbritannia estimated : 67 – 84/10,000

• For Oslo betyr dette en økning til 1260 barn/unge (antatt 150 000 barn/unge i 2030)

• Mortaliteten vil være nokså uendret

 PALBU bør sannsynligvis ikke være organisert inn under AHS, men være en

selvstendig enhet som server alle seksjoner/avdelinger som behandler barn og unge i

hele OUS.

 PALBU trenger et eget kontorområde/base, gjerne i nærheten av AHS, men ikke

nødvendigvis samlokalisert med AHS. PALBU trenger kontorplasser til minst 10

personer (tverrfaglig).



 PALBU bør være tilknyttet/samlokalisert med fremtidig kontor for et nasjonalt

kompetansenettverk for barnepalliasjon (organisert på liknende måte som

legemiddelnettverket for barn, som har kontor på Haukeland)

 Alle som jobber med barn og unge på sykehus bør ha kunnskap om grunnleggende

palliasjon PALBU skal være veiledende og rådgivende til alle

kollegaer/seksjoner/sengeposter/avdelinger som ønsker/trenger det, og kobles inn

ved behov for spesialisert palliasjon/avansert smerte- og symptomlindring.

 Barn/unge som er (pre) terminale, og som av forskjellige årsaker ikke kan/ønsker å

være hjemme med oppfølging av AHS/PALBU i terminalfase, må ha mulighet for å

være i en «palliativ enhet», også kalt brukerstyrt enhet, silent corner, osv. i BAR Nye

OUS områdene, gjerne samlokalisert med barneovervåkningsenhetene på

sengepostene (seksjons-uavhengig). Eksempel på innhold i en slik enhet i figuren

under

*Avdelingene er eksempler

Nye OUS må ha tilstrekkelig brukerstyrte enheter/fleksible sengestuer/palliative enheter. 

Disse er to-roms «leiligheter» med kjøkken og bad, og en låsbar dør mellom rommene, slik at 

rommene også kan benyttes separat. Slike enheter bør være lokalisert i tilknytning til både 

nyfødt og store barn aktiviteten ved Nye OUS, og gjerne i samme område som 

intermediærstuene, for å muliggjøre fleksibel bruk av disse enhetene.  

Det må være mulighet for avansert/intensiv utstyr skjult i veggen. Pasienter i terminalfase, 

som ikke kan være i AHS eller følges opp av PALBU i sin faste avlastningsbolig, bør ha 

førsteprioritet på enhetene. Når enhetene ikke brukes av pas i terminalfase, kan de benyttes 

separat som vanlige pasientrom/intermediærrom. 

5. Klinisk Forskningspost for barn (KFPB) i BAR Nye OUS



Situasjon nå: KFPB var i løpet av 2019 involvert i 29 aktive industri-initierte studier, samt 8 forsker-

initierte studier med totalt 1959 deltagere. Det ble ved KFPB OUS gjennomført 956 pasientvisitter og 

1112 telefonvisitter. I tillegg er lokalene brukt for gjennomføring av studier uten direkte tilknytning til 

KFPB. 

Ved KFPB ble det avholdt 100 studierelaterte møter i 2019. Dvs initieringsmøter, oppstartsmøter, 

oppfølgende møter og lignende. Totalt ble det gjennomført 79 monitoreringsvisitter i løpet av året. 

Begge filialene er sentralt plassert i Barne- og ungdomsklinikken, noe som medfører nærhet til 

klinikken med kjente omgivelser for pasientene/deltagerne og legene. Dette anses å være en 

forutsetning for at forskningsposten har lykkes i å fasilitere og gjennomføre små og store kliniske 

studier tilhørende samtlige fagområder ved Barne- og ungdomsklinikken.  Kliniske studier er og skal 

være en integrert del av behandlingen ved OUS. For personalet ved KFPB er det en klar fordel med 

nærhet til sengepostene, spesielt når studiepasientene er inneliggende. Nærhet til sengepostene 

innebærer dessuten bedre samhandling med personale som er i vanlig klinisk virksomhet. 

Ullevål 

• 4 undersøkelsesrom

• 1 stort felleskontor/arbeidsrom (8 plasser)

• 1 Biobankrom

• 1 fryserrom med 8 ultrafrysere (kjeller)

• 1 lagerrom (kjeller)

RH 

• 1 behandlingsrom (2.etg)

• 1 felleskontor (5 plasser) (2.etg)

• 1 seng til disposisjon ved barneavdeling for kreft og blodsykdommer (BKB)

• Kontor (2 plasser) og lager, bygg 20

Kliniske studier på barn er et uttalt satsningsområde nasjonalt og internasjonalt, og det er et klart 

mål å styrke infrastruktur og aktivitet lokalt og regionalt (nettverk). Eksisterende lokaler har stort 

belegg, og det er stadig behov for å benytte alternative lokaler utenfor forskningsposten for å f å 

gjennomført studiebesøk.  

Behov og forslag til dimensjonering: Klinisk forskningspost barn dekker både oppdragsstudier initiert 

av industrien og forsker initierte prosjekter. Når barneavdelingene på Ullevål og RH samlokaliseres 

kan man ikke regne med vesentlige stordriftsfordeler, men områder som tilsvarer den samlede 

størrelsen på de lokalitetene vi har pr nå anses å være et minimum av fremtidig behov:  

- 3 mindre undersøkelsesrom til enkel, poliklinisk kontakt (minst 10 m2), undersøkelsesbenk,

PC og spesialutstyr (som lungefunksjon, Pea Pod, etc)

- 2 større undersøkelsesrom til dagpasienter og pasienter som skal få legemiddelinfusjon

(minst 16 m2) og trenger observasjon/prøvetaking

- 1 baserom tilknyttet undersøkelsesrommene med kontorplass til 6-8 studiesykepleiere

- 1 avlåsbart arkivrom for studiespesifikke papirer

- Minst 1 disponibel seng ved sengepost

- 2 kontorer for 2x2 studiesykepleiere/leger



- 1 kombinert vente-, oppholds- og lekerom som egner seg til informasjonssamtaler

- lagerplass til noe utstyr, kjøleskap til studiemedisin

- Biobankmottaksrom ved siden av barnelab på barnepoliklinikken. Labbenk til avpippetering,

sentrifuger, kjøleskap og fryser til innfrysing og mellomlagring før transport til sentralt

biobank lager.

Vårt primærforslag er å legge klinisk forskningspost tilknyttet barnepoliklinikken og barnemedisinske 

sengeposter i I- avsnittet. Dette ivaretar nærhetsbehov til øvrig klinisk kjernevirksomhet og 

barnelaboratorium, samtidig som det følger prinsippet om at poliklinisk virksomhet er lokalisert nær 

inngang til sykehuset. Subsidiært går det an å se for seg lokalisering i eksisterende E-avsnitt, men 

dette er ikke ideelt og vil medføre at biobankrom samt et undersøkelsesrom/kontor må adskilles for 

å ligge inntil barnelab/prøvetaking slik at man får samordnet blodprøvetaking pga klinisk situasjon og 

taking av blodprøver til studier. Ved en slik alternativ ordning kan en endekorridor på eksisterende 

barnepoliklinikk i E være en egnet lokalisering for primærvirksomheten, men en liten enhet i sentral 

I-avsnittet ansees helt nødvendig.

Avhengig av baserommets størrelse må man kanskje også ha en lokalitet for lagring av utstyr, arkiv 

og rom til monitor som kan ligge noe mindre sentralt, for eksempel på Pediatrisk Forskningsinstitutt. 

Addendum 

Innspill som arbeidsgruppens brukerrepresentant Guro Waage fra NAAF ønsker å vektlegge, i 

tillegg til punktene over: 

1. Det er et sterkt ønske fra barne- og ungdomsrådet at poliklinikk og sengeposter for barn og
ungdom skal ha en egen inngang. En annen inngang enn via mottaket.

2. Det sees som en fordel at foreldreovernattingen ikke ligger for langt fra sengeområdene.
3. Skolen må være lett tilgjengelig for alle, spesielt for de med bevegelsesutfordringer.
4. Viktig at det er plass til oppholdsrom for pårørende (personvern og pasienthensyn tilsier at

det bør være mulig å snakke sammen uten at andre hører), lekeområder, stillerom ect. Det
er også ønske om plass til mer skjermede områder for barn med kognitive utfordringer
(autisme, utviklingshemming).



Vedlegg 6:

Palliasjon for barn og unge i BAR Nye OUS 

Bakgrunn 

Palliasjon for barn og unge (heretter «barnepalliasjon») er et relativt nytt fagområde i norsk 
sammenheng, mens det i land vi kan sammenlikne oss med (England, Tyskland, USA, Australia) har 
vært i jevn utvikling gjennom de siste 20-30 år.  

I 2011 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage nasjonale faglige 
retningslinjer uavhengig av diagnose for barnepalliasjon. I 2013 fikk direktoratet et tilleggsoppdrag å 
inkludere palliasjon av gravide med alvorlige fosteravvik som velger å fullføre graviditeten. 

Helsedirektoratets retningslinje1, som kom i 2016, tar utgangspunkt i WHO’s definisjon fra 1998: 
barnepalliasjon er en aktiv, helhetlig og tverrfaglig behandling og oppfølging av barnets fysiske, 
psykiske, sosiale og eksistensielle behov. Barnepalliasjon starter når det diagnostiseres en 
livstruende og/eller livsbegrensende tilstand, uavhengig av om barnet kan få sykdomsrettet/kurativ 
behandling eller ikke. Palliativ oppfølging innebærer oppfølging av hele familien, og sorgstøtte, hvis 
barnet dør.  

Tilstander/diagnoser med behov for palliasjon kan deles inn i fire store grupper: Gruppe Livstruende/livsbegrensende eksempler 

1 Tilstander som kan tilbys kurativ 

behandling, men som ikke alltid 

helbredes. Betydelig risiko for livstruende 

komplikasjoner. 

kreftsykdommer       

alvorlig hjertesykdom/hjertefeil  

organsvikt 

2 Tilstander der det ikke finnes kurativ 

behandling og der død i relativt ung alder 

er uunngåelig. Behandlingsfokus er 

livsforlengende. 

cystisk fibrose       

Duchenne muskeldystrofi 

Spinal muskelatrofi 

3 Tilstander som er progredierende, og der 

det ikke finnes kurativ behandling. 

Behandlingsfokus er livsforlengende. 

metabolske sykdommer 

nevromuskulære, degenerative 

sykdommer 

4 Irreversible, men ikke progredierende 

tilstander som medfører alvorlig 

funksjonstap, og betydelig risiko for 

komplikasjoner og tidlig død. 

alvorlig hjerneskade etter traume 

alvorlig grad av cerebral parese  

Vi vet ikke hvor mange barn og unge i Norge som er i behov av palliasjon, men på bakgrunn av 

studier fra Storbritannia, som i 2010 fant en generell prevalens på 32/10.000 (Fraser et al)2, anslås at 

det finnes 3500-4000 barn og unge med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander i Norge. 

1
 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge 

2 Fraser LK, Miller M, Hain R, et al. Rising national prevalence of life-limiting conditions 

in children in England. Pediatrics. 2012;129. 



Mortaliteten i den britiske studien var 1-3,6/10.000. Så vel britiske som andre europeiske studier har 

tatt utgangspunkt i Hain’s Directory (2013)3, som gir en tilnærmet fullstendig oversikt over omkring 

400 ICD-10 diagnoser som tilsvarer livstruende og/eller livsbegrensende tilstander.  

Beregninger for Norge og Oslo, basert på britiske tall:  

Pr. 01.01.19 var det registrert 1.122.508 barn og unge (0-18 år) i Norge. 

 prevalens 32/10.000 = 3584 barn/unge i Norge med behov for palliasjon

mortalitet (etter Fraser et al): 1-3,6/10.000 = 112 – 403 årlig i Norge

Ifølge Dødsårsaksregisteret dør i underkant av 200 barn/unge pr. år, hvorav > 50% dør i løpet av

første leveår.

Pr. 01.01.20 var det registrert 145.091barn og unge (0-18 år) i Oslo. 

 prevalens 32/10.000 = 450 barn/unge i Oslo med behov for palliasjon

mortalitet: 14 – 52 årlig i Oslo

3 Hain Richard DM, Hastings Richard, Noyes Jayne. Paediatric palliative care: development and pilot study of a 

‘Directory’ of life-limiting conditions. BMC Palliative Care. 2013;12. 



I en britisk studie av Jarvis et al (2017)4 har man undersøkt hvor mange barn/unge (0-25 år) med 

livstruende og/eller livbegrensende tilstander som er «klinisk ustabile», målt ved antall 

sykehusinnleggelser årlig. Omregnet til norske tall finner man følgende:  

• ustabile (dvs. akutt innleggelse > 48 timers varighet): 1730 /år 

• akutt forverring (behov for behandling i intensivavd): 240/ år 

• døende (siste 28 dager): 177/ år 

Antall døende i denne studien er i overensstemmelse med tall fra Dødsårsaksregisteret, slik at man 

kan anta at antall med behov for akutt innleggelse og for behandling i intensivavdeling er tilnærmet 

riktig også for norske forhold. 

I en ny studie fra Storbritannia viser Fraser et al. (2020)5 at forekomsten av barn/unge med behov for 

palliasjon har økt (se figur 4) og vil fortsette å øke betydelig frem mot 2030:  

• Betydelig økning i prevalens: 66.4 per 10,000 i 2017/18 mot 32/10,000 i 2010

• Størst økning i forekomsten av barn/unge med medfødte misdannelser og i aldersgruppen 0-1 år

• Betydelig økning i langvarige sykehusopphold (>28 dager) blant disse pasientene

• Future prevalence (2030) i Storbritannia estimert 67 – 84/10,000

• For Oslo betyr dette en økning i forekomsten av barn/unge med behov for palliasjon fra 450 til

1260 frem mot 2030 (antatt 150 000 barn/unge i 2030)

4
 Jarvis Stuart et al. Arch Dis Child 2017;102:131–138.  

5
 Fraser et al. Make Every Child Count. Final report, February 2020 



Årsaken til den betydelige økningen i forekomsten av barn/unge som lever med livstruende og/eller 

livsbegrensende tilstander er sammensatte; bedre rutiner for koding og registering, men også lengre 

overlevelse pga. økt bruk av livsforlengende tiltak er sentrale elementer. Studiene fra Storbritannia 

viser også at en økende andel pasienter dør i ung voksenalder. Fraser et al konkluderer med at funn 

fra studien bør legges til grunn ved planlegging av fremtidens helsevesen. 

Et DIPS-søk med utgangspunkt i Hain’s Directory viser at det ved OUS i 2019 var totalt 3922 

innleggelser i BAR med hovedtilstandskoder som medfører behov for palliasjon. Av disse var det 

3467 unike personer (0-18) fra hele landet.  

Et søk begrenset til barn/unge med bosted Oslo viser at det i 2019 var totalt 1275 innleggelser i 

BAR og 1092 unike personer (0-18) innlagt med livstruende og/eller livbegrensende tilstander som 

hovedtilstandskode. Dette viser at prevalensen for Oslo allerede er nesten tredoblet sammenliknet 

med tallmaterialet fra 2010 som dannet grunnlaget for Helsedirektoratets retningslinje. 

«The distinction between severe disability, complex health needs and palliative care is 
becoming increasingly less relevant, and children with life-limiting conditions are 
everyone’s business. This has major implications for service planning, as well as for 
the training of all those working in children’s services» 6 

Palliativt team for barn og unge (PALBU) ble etablert ved OUS i april 2019 på oppdrag fra Helse Sør-

Øst (HSØ) og er landets første barnepalliative team. Teamet består av spesialsykepleiere 2 x 50%, 

barnepsykolog 20%, klinisk sosionom 20%, barneanestesilege 20% og barnelege/koordinator i 60% 

stilling. PALBUs mandat er først og fremst å være et regionalt team for alle barneavdelinger i HSØ, 

men også et lokalt team for OUS. Siden oppstart har PALBU bidratt til etablering av barnepalliative 

team ved 8 av 10 barneavdelinger i HSØ. Teamet har vært involvert i over 50 pasientforløp; PALBU 

har fått henvendelser internt fra OUS, andre klinikker i HSØ og fra andre helseregioner. De fleste 

pasientene  er blitt  henvist i fase 3 (jfr. pasientforløpsmodellen i Helsedir. retningslinje), dvs. «leve 

med livstruende/livsbegrensende sykdom».  Fem pasienter er blitt henvist i fase 4 

(terminalfaseforløp). Totalt 12 pasienter døde i løpet av perioden april 19 – juli 20. 

PALBU erfarer at det er et stort behov for økt kunnskap om barnepalliasjon internt i OUS. Blant alle 

grupper helsepersonell som jobber med alvorlig syke barn og unge er det en utbredt oppfatning at 

palliasjon utelukkende handler om smertelindring i forbindelse med terminalfase og død.  

I tiden frem mot Nye OUS bør det være et mål at alle som jobber med alvorlig syke barn og unge ved 

OUS har grunnleggende kompetanse innen barnepalliasjon. Det vil kreve en utvidelse av dagens 

PALBU å imøtekomme både regionale og OUS-interne behov for veiledning og undervisning, 

samhandling med primærhelsetjenesten, og ikke minst, oppfølging av lokale pasienter 24/7.  

“Symptom management is a hallmark of pediatric palliative care”7 

6 Professor Sir Alan Craft, President of Together for Short Lives, UK 

7
 Siden et al. Charting the Territory; 2010 



Organisering av barnepalliasjon i Nye OUS 

 Alle som jobber med barn/unge ved OUS må ha kunnskap om grunnleggende palliasjon i alle

faser av et palliativt forløp, dvs. fra diagnosetidspunkt.

 Et lokalt Palliativt team for barn og unge (PALBU) vil være rådgivende og veiledende for alle

avdelinger/seksjoner som behandler alvorlig syke barn og unge, og kobles inn ved behov for

spesialisert palliasjon, f.eks. avansert smerte- og symptomlindring.

 PALBU vil, i tett samarbeid med pasientansvarlig lege/avdeling, ha et spesielt ansvar for

palliativ behandling og oppfølging av Oslo-pasienter. For utenbys pasienter vil PALBU være et

bindeledd til pasientens lokale, barnepalliative team.

 PALBU vil, i tett samarbeid med Avansert hjemmesykehus (AHS), ha et spesielt ansvar for

behandling og oppfølging av barn/familier som ønsker hjemmedød.

 PALBU bør være en selvstendig enhet som server alle seksjoner/avdelinger som behandler

barn og unge i hele OUS (altså ikke være organisert under AHS slik det er i dag)

 Et lokalt PALBU bør være samlokalisert med et regionalt PALBU i et eget kontorområde.

Et lokalt og regionalt PALBU trenger kontorplasser til minst 10 personer (tverrfaglig) med

mulighet for videokonferanser.

 PALBU bør være tilknyttet en base for et nasjonalt kompetansenettverk for barnepalliasjon

(organisert på liknende måte som Legemiddelnettverket for barn ved Haukeland).



 Barn/unge som er (pre)terminale, eller på annen måte i en kritisk sykdomsfase, og som av

forskjellige årsaker ikke kan/ønsker å være hjemme med oppfølging av AHS/PALBU, må

kunne tilbys opphold i en «brukerstyrt enhet» i BAR Nye OUS. (Helsedirektoratets

retningslinje bruker betegnelsen «palliativ enhet» eller «silent corner», mens Rigshospitalet i

København har etablert to «fleksible sengestuer» for barnepalliasjon.)

 For å muliggjøre fleksibel bruk av slike enheter bør disse være samlokalisert med

barneovervåkningsenhetene på sengepostene.

«Når barnet er døende, er det viktig at sykehuset legger til rette for at familien kan være sammen og 

evt. bo sammen på sykehuset, slik at barnets død på sykehus blir en så god situasjon som mulig for 

hele familien.»8 

Nye OUS bør ha minst 5 brukerstyrte enheter/fleksible sengestuer/palliative enheter. Disse er to-

roms enheter med kjøkken og bad, og en låsbar dør mellom rommene, slik at rommene også kan 

benyttes som separate pasientrom. Slike enheter bør være lokalisert i tilknytning til både 

nyfødtavdeling, sengeposter samt barneintensiv avd. ved Nye OUS.   

Brukerstyrte enheter må være utstyrt for avansert/intensiv behandling, men på en slik måte at 

enheten oppleves mer «som et hjem» enn et tradisjonelt pasientrom. Enhetene må være et trygt og 

behagelig oppholdssted for pasienter, foreldre og søsken i en kritisk sykdomsfase. 

8
 Meld. St. 24, s.51 



Helsepersonell på tvers av siloer og tjenestenivåer 

 

For barn/ungdom som går over i en terminal sykdomsfase på sykehuset, vil det beste for pasienten 

og familien sannsynligvis være å bli fulgt opp av de samme sykepleierne og legene gjennom hele 

forløpet, også hvis pasienten flyttes fra sengepost til en «brukerstyrt enhet». 

 

De aller fleste barn/unge som er i palliativ oppfølging, ønsker å være mest mulig hjemme, i nærheten 

av familie og venner. «Hjemmetid» er en kvalitetsindikator i palliativ behandling av voksne 

pasienter9, og forskning viser at hjemmedød er ønsket også innen barnepalliasjon10. Ved OUS får alle 

Oslo-barn/unge med kreftsykdom mest mulig hjemmetid ved at de automatisk følges opp av AHS når 

de ikke er innlagt barneonkologisk sengepost. Gjennom AHS kan pasientene tilbys prøvetaking, 

intravenøs antibiotika og - ernæring, transfusjoner og kjemoterapi i hjemmet. Kvaliteten og 

tryggheten ivaretas gjennom en barneonkolog  i 50% stilling i AHS.       

 

 

 
 

 

I Nye OUS bør AHS, i tett samarbeid med «moderavdelingen» og med PALBU, kunne tilby behandling 

i hjemmet til barn og unge fra alle avdelinger som behandler alvorlig syke barn og ungdommer. Dette 

krever en annen organisering av legetjenesten i AHS enn slik det er pr i dag. Alle avdelinger som 

behandler barn og unge ved OUS bør se på AHS som en integrert del av et vanlig pasientforløp. 

                                                           
9
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/?ch=11 

 
10

 Johnston et al. Hospital or Home? Where Should Children Die and How Do We Make That a Reality? Journal 
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Spesialisthelsetjenesten må kunne tilby sine tjenester også utenfor sykehuset. Dette er et av 

delmålene i den nasjonale helse- og sykehusplanen for 2020-2311.  

I samarbeid med PALBU kan AHS legge til rette for planlagt hjemmedød for barn og unge hvis livet 

går mot slutten. For noen barn/unge er «hjemme» en barnebolig med personalet som en utvidet 

«familie». For barn/ungdom som har bodd store deler av sitt liv i en avlastningsbolig vil det trolig 

være optimalt om daglig pleie og omsorg kan gis av pleiere som kjenner pasienten best, også hvis 

terminalfasen av medisinske årsaker bør være på sykehuset.  

Hvis pasienten har vært hjemmeboende, men hjemmet av sosiale eller familiære årsaker ikke er et 

egnet eller ønsket sted i terminalfasen, bør barnet/ungdommen kunne flyttes til en «brukerstyrt 

enhet» i kommunen (f.eks. Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter), og følges opp av kompetent 

pleiepersonale, i samarbeid med AHS og PALBU. Dette vil være «samsone» i praksis, og bidra til 

kompetanseoverføring mellom tjenestenivåer. 

Slike former for samarbeid som skissert her, både på tvers av avdelinger og tjenestenivåer, vil kreve 

stor grad av nytenkning, omstilling og fleksibilitet både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.   

I tillegg kreves en finansieringsordning som understøtter den ønskede utviklingen om samarbeid på 

tvers av «siloer» og tjenestenivåer, slik som skissert i Helsedirektoratets retningslinje for palliasjon til 

barn og unge, i Nasjonal helse- og sykehusplan og i Stortingsmelding 24 om lindrende behandling og 

omsorg.12 

Anja Lee, 27.07.20 
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Vedlegg 1 

Barnenevrokirurgi 

Funksjoner som skal samlokaliseres i etappe 1 på RH. 

Dagens driftsform: 

- Pasienter til elektiv nevrokirurgi, (CNS misdannelser, vannhodeproblematikk, spesialisert

virksomhet (kraniofacial kirurgi, nyfødtkirurgi, svulster / onkologisk kirurgi)

- Ø-hjelps pasienter, tilstander som ikke kan vente, herunder traumer cc til UUS og dd til rh

- Pasienter til dagavdeling (ca aa årlig, herunder bb i narkose)

- Poliklinikk

All barnenevrokirurgi i HSØ foregår ved Rikshospitalet, med unntak av traumepasienter. Av barn med 

hodeskade og nakkeskader vurderes det årlig pp ved skademottak UUS, og  ee gjennomgår operative 

inngrep. Zz pasienter intensivbehandles på UUS årlig (tt liggedøgn fordelt på uu pasienter).  

Det er ingen lokalsykehusfunksjoner i barnenevrokirurgi. Det er flere nasjonale behandlingstjenester. 

En fremtidig samlokalisering av utvalgte pasientgrupper (nevrokirurgiske barn) mot Nye Aker er ikke 

aktuelt. 

Nye OUS- elektiv barnenevrokirurgi 

I nye OUS skal alle elektive barnenevrokirurgiske inngrep samles og utføres i en dedikert 

operasjonsstue (som i dag) ved en samlet nevrokirurgisk operasjonsavdeling.  Lokalisasjonen for det 

fremtidige operasjonsavsnittet er ikke lagt. 

Mulighet til intraoperative MR-undersøkelser, robotassisterte inngrep og andre høyspesialiserte 

inngrep vil være nødvendig. Det krever dedikerte spesialtilpassede operasjonsarealer. En del av disse 

vil også brukes innen generell nevrokirurgi. Det er ikke et ønske med en barnenevrokirurgisk 

operasjonsstue som del av et barne-fellesareal. 

I dag er antallet liggedøgn på intensiv yy, y (tall fra 2019). I nytt sykehus må pasienter til elektiv 

nevrokirurgi (der det er mulig) legges inn operasjonsdagen. (same day admittance). Det totale antall 

barnenevrokirurgiske pasienter er ikke økende. Antall liggedøgn viser en fallende trend for flere 

pasientkategorier. 

Nevrokirurgiske barn er avhengig av oppvåkning og deretter intermediær overvåkning etter et 

gjennomført inngrep.  Et mindretall trenger intensiv behandling. 

Barnenevrokirurgisk sykepleie krever spesialkompetanse og utvanning av denne i større 

driftsenheter vil ikke være hensiktsmessig. Vi har sett en økende bruk av tilpassede 

intermediærsenger med barnenevrokirurgisk spisskompetanse. Det gir mindre bruk av 

barneintensivsenger og en riktigere bruk av sykepleieressursene. Utredning foregår i dedikert 

dagavdeling. 

Sammen med nye behandlingsteknikker (mindre invasive) har liggetiden før og etter kirurgi gått 

dramatisk ned. Det har ført til at antallet nevrokirurgiske barn har ikke vært tilstrekkelig for en 

dedikert sengepost.  
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I dagens KAB 1 er sengeposten felles med plastikk-kirurgiske barn som gir pleiemessige og 

fagmedisinske synergieffekter (for eksempel i behandlingen av kraniofaciale misdannelser og leppe-

kjeve-ganespalter). Det har gitt en robust enhet med bevart intermediær sykepleiefaglig 

spisskompetanse. Fortsatt samarbeid som i dag ønskes videreført. 

Oppvåkning, intermediær- og sengepost må være på samme plan/ etasje. Avstand til barneanestesi 

og barneintensivavdeling må være «overkommelig», og lokalisert til samme plan/etasje. 

Avstand til billeddiagnostikk, fortrinnsvis MR, må være «overkommelig», og lokalisert til samme 

plan/etasje. 

«Øyeblikkelig hjelp» 

Hode- og nakketraumer / uavklarte tilstander til utredning og observasjon forutsettes lokalisert til 

mottaksavdeling for «triage». Alvorlige hode/ nakkeskader som krever nevrokirurgisk behandling 

eller intensivbehandling skal håndteres av (barne)nevrokirurg. 

«Dagavdeling» Utvikling innen ulike nevrokirurgiske pasientforløp har gitt et økende fokus på 

dagopphold eller evt todagers opphold uten overnatting på sykehus. Flere ulike prosedyrer og 

billeddiagnostikk som ledd i oppfølgning eller behandling (MR, tilpasninger av ortoser, justering av 

shunter, stimulatorer og andre implanterte «devices») som tidligere ble innlagt på sengepost 

kommer nå til dagopphold.  

«Poliklinikk» Legene ved seksjon for barnenevrokirurgi har pasienter i alle aldre, også voksne. Vi har 

større tverrfaglige poliklinikker (mellom 10-14 behandlere) i samme rom allerede i dag hver 14. dag. 

Nasjonal behandlingstjeneste for kraniofaciale misdannelser. Denne utføres i dag i «provisoriske 

lokaler». 

En lokalisering av poliklinikktjenestene i et eget «barneareal» har ingen åpenbare fordeler for vår 

drift og er ikke ønskelig.   

Forventede endringer i fagutvikling og teknologi med vurdering av hvilke forandringer 

som blir nødvendige i de nye byggene. 

Antall pasienter med barnenevrokirurgiske problemstillinger antas å forbli stabilt uten vesentlige 

endringer i pasientvolumer eller behandlingslengde. 

Nevrokirurgi er et høyspesialisert fag som i økende grad er avhengig av intraoperative 

billediagnostiske teknikker, men også robotassistert kirurgi og hvor tilpasning av ulike implantater 

spiller en økende rolle. Det vil være førende/ ha avgjørende innflytelse på planlegging av nye 

operasjonsstuer- arealer. 

I nytt sykehus må pasienter til elektiv nevrokirurgi fremdeles legges inn (der det er mulig) 

operasjonsdagen (same day admittance). Arealene må være planlagt slik at pasientforløpet (sløyfen) 

er hensiktsmessig for denne driftsformen.  



Antall pasienter som benytter dagavdeling vil øke. Arealene må tilpasses denne driftsformen. 

Virksomheten må lokaliseres slik at den er hensiktsmessig i forhold i nærhet til operasjonsavdeling / 

radiologisk avdeling, fortrinnsvis på samme plan. 

Innen barnenevrokirurgi vil det fortsatt være felles/ tverrfaglige polikliniske konsultasjoner. 

Fremtidige arealer må ha rom er tilrettelagt for dette.(Herunder spesialrom av tilstrekkelig størrelse 

opp til 15 deltagere). 

Alle poliklinikkrom skal være tilrettelagt for digitale konsultasjoner. 

Begrunne forslag til samlokalisering av de enkelte funksjonene 

Barnenevrokirurgisk sykepleie krever spesialkompetanse og utvanning av denne i større 

driftsenheter vil ikke være hensiktsmessig. Liggetiden for barnenevrokirurgiske pasienter hår gått 

ned og antallet barn har ikke vært tilstrekkelig for en dedikert sengepost utelukkende for 

nevrokirurgiske barn.  

I dagens KAB 1 er sengeposten felles med plastikk-kirurgiske barn som gir pleiemessige og 

fagmedisinske synergieffekter (for eksempel i behandlingen av kraniofaciale misdannelser og leppe-

kjeve-ganespalter). Det har gitt en robust enhet med bevart intermediær sykepleiefaglig 

spisskompetanse. Det er et samarbeid som ønskes videreført. 

Oppvåkning, intermediær- og sengepost må være på samme plan/ etasje. Avstand til barneanestesi 

og barneintensivavdeling må være «overkommelig», og lokalisert til samme plan/etasje. 

Avstand til billeddiagnostikk, fortrinnsvis MR, må være «overkommelig», og lokalisert til samme 

plan/etasje. 



Vedlegg 2 

Plastikk-kirurgiske barn i OUS 
Spesialiteten plastikk- og rekonstruktiv kirurgi har barn innen landsfunksjonene vaskulære 

malformasjoner, samt del av det nasjonale kraniofaciale team, flerregionalt ansvar for LKG. I tillegg 

har spesialiteten flest brannskadde barn i Norge. Vi behandler spesialiserte områder innen  

øremisdannelser, facialispareser, komplekse rekonstruksjoner med bla. mikrokirurgi etter traumer, 

alvorlige infeksjoner, større svulster i hud/underhud og mindre ulike dagkirurgiske inngrep. All 

brannskade-traumatologi hos barn håndteres ved Ullevål universitetssykehus. De kommer som Ø-

hjelp og trenger flere sårskift og revisjoner. 

Det er to bakvaktsøyler innenfor plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved OUS, en ved Ullevål 

universitetssykehus (UUS) og en ved Rikshospitalet (RH). En samling av barn i OUS på en lokalisasjon 

er ønsket av et samlet plastikkirurgisk miljø. 

Funksjoner som skal samlokaliseres på Gaustad 

Virksomhet Ullevål universitetssykehus  

Ullevål har lokal og regional sykehusfunksjon for brannskade og kompliserte traumer med behov for 

bløtdelsdekning. Vi har en betydelig akuttkirurgisk aktivitet med flest brannskadde barn i Norge. 

Brannskader hos barn har behov for oppfølging med flere skift med hjelp av narkose og ofte behov 

for korte inngrep i forbindelse med bandasjeskift og vurderinger. På grunn av at mange av disse 

barna kommer langveis fra blir de inneliggende mellom inngrepene. Brannskadde barn og deres 

familier trenger spesialkompetanse av både kirurger, sykepleiere og fysioterapi. Vi har også behov for 

poliklinisk oppfølging av barna etter utskrivelse. Gjennomsnittlig innlegges 50-70 barn i året i tillegg 

til en del barn som blir behandlet/vurdert poliklinisk. 

Virksomhet Rikshospitalet 

De plastikk-kirurgiske pasientene ved RH ligger ved Kirurgisk avdeling for barn (KAB1) sammen med 

de nevrokirurgiske  og kraniofaciale barna. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet i fremtiden og 

dermed styrke det kraniofaciale team som blir mere helhetlig. Pasienter med øremisdannelser  og 

leppe/kjeve/ganespalte hører naturlig hjemme i en slik avdeling, det samme gjelder barn med 

vaskulære malformasjoner, som hovedsakelig har forandringer i hode/hals området. I tillegg kommer 

noen få barn med sjeldne medfødte lidelser og sjeldne barnesvulster som har behov for 

plastikkirurgi. Det er en elektiv avdeling og bør fortsette å være det slik at fokus holdes på utvikling 

av høy kompetanse, samt etablere forløp så smidige som mulig og derigjennom inkludere mest mulig 

av behandlingen i disse avdelingene. 

Videre vil slike avanserte kirurgiske prosedyrer kreve tilstrekkelig antall intermediær plasser og kort 

avstand til operasjonsgangen. Vi vil trenge mulighet for en skiftestue hvor småting som 

suturfjernelse, bandasjebytte som har umiddelbar sammenheng med innleggelsen osv kan foretas og 

ved behov med assistanse fra anestesiavdelingen.  
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Det er ikke relevant å innlemme barn med medfødte misdannelser i en felles kirurgisk poliklinikk. 

Kirurgene ser også voksne pasienter og ønsker å bevare og forbedre den aktuelle modell hvor vi bl.a. 

har en tverrfaglig LKG poliklinikk med integrert tannklinikk, logoped rom (behov for lydisolering) samt 

et rom hvor flere kan delta på møter samtidig. 

Ved Rikshospitalet benyttes kirurgene ved avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ofte som 

samarbeidspartnere med andre avdelinger både for avanserte rekonstruktive inngrep, tilsyn og andre 

vurderinger på dagtid og i vaktsammenheng.  

Alle seksjonens leger har poliklinikk/dagpasienter. Til sammen vurderes og behandles omkring 50 

pasienter årlig på poliklinikken og dagenheten.  

Plastikk-kirurgisk operasjonsaktivitet ved RH 

I 2019  var 420 barn inneliggende på KAB1 på RH, 320 LKG og 100 barn undergikk annen plastikk-

kirurgisk behandling . 122 barn var gjennom dagkirurgisk behandling, til sammen 247 ulike 

behandlinger. ( herunder mikroti, facialis vasculære malformasjoner, traumer, hypospadier). 

Plastikk-kirurgisk operasjonsaktivitet på UUS 

50 -70 brannskader pr år og 10 -20 traumer/infeksjonspasienter pr år. KABSU har 869 liggedøgn for 

plastikk-kirurgiske barn i 2019. 

Beskrive forventede endringer i fagutvikling og teknologi med vurdering av hvilke 

forandringer som blir nødvendige i de nye byggene. 

Tendensen går i retningen av mere sentralisering og høyere grad av tverrfaglig samarbeid (se 

nedenfor) vi har fortsatt bruk for klinisk ekspertise innenfor både leger og sykepleiere.  

I og med at det plastikk-kirurgiske miljøet, etter en samlokalisering, vil få ansvaret for både 

lokalsykehus, regions- og landsfunksjoner vil det være svært viktig å planlegge slik at alle disse 

funksjonene kan bli ivaretatt på en optimal måte. Det vil kreve en så effektiv driftsform som mulig 

noe som innebærer et behov for nærhet for sengeposten til operasjonsstuer, postoperativavdeling, 

barneintensiv og støttefunksjoner som røntgenavdeling og laboratorium.  Det bør diskuteres om 

poliklinisk virksomhet og den dagkirurgiske sløyfen bør skjermes fra den inneliggende. Dette for å 

oppnå en så effektiv utnyttelse av ressursene som mulig. En tilfredsstillende kapasitet til å ivareta 

pasientene som krever både intensiv- og intermediær overvåkning er essensielt. I dagens situasjon 

fører manglende intensiv-/intermediærkapasitet hyppig til at elektive operasjoner må utsettes eller 

avlyses. 

Videre bør det diskuteres hvorvidt det vil være hensiktsmessig å legge den postoperative 

overvåkningen tettere opp mot sengepost slik at eventuelt sykepleierne, som er knyttet til den 

plastikkirurgiske sengeposten, kan stå for overvåkningen i denne fasen av det postoperative forløpet. 

Disse sykepleierne kjenner tilstandene som pasientene opereres for godt og de ville raskt kunne 

tilegne seg spesialkompetanse på hvordan det umiddelbare postoperative forløpet forutsettes å 

være etter de ulike inngrep. 

Når det gjelder plastikk-kirurgiske traumebarn ser vi det som hensiktsmessig med en regulær 

brannskade avdeling hvor det er sykepleie kompetanse til intermediærbehandling (bl.a. væsketerapi i 

akutt fase) og høy kompetanse på sårbehandling både under innleggelse og polikliniske 



konsultasjoner. Det vil være relevant med kort vei til operasjonsenhet med behov for egen skiftestue 

inneholdende badekar. 

En annen forutsetning for effektiv drift og god pasientbehandling vil være en robust sløyfe for den 

betydelige andelen med ø-hjelps pasienter som vil bli seksjonens ansvar. Det må derfor planlegges 

for en god mottaksfunksjon, en rask og effektiv diagnostikk inkludert laboratorium og røntgen samt 

en god nok operasjonskapasitet. Derved vil ikke ø-hjelps operasjoner forstyrre et allerede planlagt, 

elektivt operasjonsprogram. En mulighet, med tanke på mottaksfunksjonen, vil være et felles mottak 

for medisinske og kirurgiske barn der alle støttefunksjoner er tilpasset barns behov.  

Begrunne forslag til samlokalisering av de enkelte funksjonene 

I takt med at de medisinske spesialiteter utvikler seg vil tverrfaglige samarbeidsformer være svært 

viktig for fremtidig behandling av barn med komplekse medfødte tilstander. Dvs den klassiske 

oppdeling av avdelinger etter organsystem gir høy ekspertise innenfor fagfeltene men stiller samtidig 

unaturlige barrierer for en helhetlig behandling. De tverrfaglige teamene har en viktig rolle for å 

skape smidige og hensiktsmessige forløp for barn og foresatte.  

En slik samlet seksjon ville kunne bli et scenarium for optimal pasientbehandling, utdanning av nye 

spesialister i plastikkirurgi, spesialsykepleiere og annet helsepersonell.  



Vedlegg 3 

ØNH barn i nye OUS 
ØNH behandler et stort antall barn som del av i spesialiteten i ØNH sykdommer. Mange av 

inngrepene som utføres som operasjon av ører med dreninnleggelse, fjerning av barnepolypper og 

mandler er av de hyppigste kirurgiske inngrep som utføres på barn.  

Rikshospitalet ØNH er lokal sykehus for Oslo og i tillegg regionssykehus for HSØ. Vi har hatt en økning 

av barne-pasienter som blir henvist grunnet risikofylte kirurgiske prosedyrer fra alle lokalsykehus 

men også fra alle andre helseregioner. Vi operer mange barn med truede luftveier, omfattende 

bløtdelsinfeksjoner og øreoperasjoner som Cochlea-Implantater (CI).  

Funksjoner som skal samlokaliseres på Gaustad 

Virksomhet Ullevål 

Ullevål har ingen ØNH avdeling etter sammenslåingen av ØNH-Rikshospitalet og ØNH- Ullevål i 2004. 

ØNH er lokalisert til Rikshospitalet og vi har tilsynsfunksjon av barn på Ullevål som er for syke til å 

komme til Rikshospitalet. Utfordringer har vært at vi har manglet undersøkelsesutstyr som 

otomikroskop og fleksible laryngoskop, lyskilder og lignende til å undersøke disse barna på en 

tilfredsstillende måte. Det er mange medisinske barn som har symptomer fra de øvre luftveiene og 

trenger ØNH tilsyn spesielt for å vurdere truende luftveier, stridor og alvorlige hode-hals infeksjoner. 

Vi har hatt lite kirurgisk virksomhet på Ullevål utover endoskopier, trakeotomier og enkelte 

parasenteser av trommehinner, men har hatt et økende antall pasienter henvist med stridor fra 

Ullevål til Rikshospitalet med behov av laryngoskopi og eventuelt operasjon. 

Virksomhet Rikshospitalet 

ØNH har regionansvar for HSØ men operer og behandler også et betydelig antall ban fra andre 

regioner særlig med luftveis problematikk som stridor, fremmedlegemer i luftveiene, stenoser av 

luftveiene, tinningbeins-infeksjoner (Mastoiditis) og risiko ved operasjon grunnet blødningsfare og 

lav vekt samt ØNH sykdom kombinert med hjertesykdom. Det utredes også mange pasienter med 

hørselsnedsettelse og behov av hørselsrehabilitering.  Vi har utstrakt samarbeid med nyfødt-intensiv 

NIN, lunge barn (BAL), anestesi, barne-nevrokirurgi, kjevekirurgi og plastisk kirurgisk avdeling. 

KAB3 på RH har 18 senger inkludert 4 senger på intermediærrom, ØNH disponerer 5 sengeplasser 

mens resten av sengeplassene disponeres av barneortopedi. Ved behov får vi ofte lånt ledig kapasitet 

fra ortopedene. Barneortopedene operer mange barn som trenger implantater. Vi har mange barn 

som innlegges med infeksjoner som bihuleinfeksjoner, abscesser, mastoiditer, og på den bakgrunn 

kan det være vanskelig å dele sengepost.  

I 2019 ble det operert ca. 700 barne-pasienter på Rikshospitalet hvor 173 var som dagkirurgiske 

prosedyrer.   

ØNH deles i seksjoner: 

Hode-Hals seksjonen opererte 177 som inneliggende hvor av 48,6 prosent var Ø-hjelp 
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Rhino-Laryngologisk 213 inneliggende hvor 28,2 % var Ø-hjelp 

Tann/Kjeve 27 inneliggende  

Øreseksjonen 106 inneliggende hvor 25,5 % som Ø-hjelp.  

Det er rimelig å anta at en stor av del av Ø-hjelp inngrepene er infeksjoner og truede luftveier. De 

fleste av innleggelsene på KAB3 er korte og av dagers varighet. 

170 barn ble tilsett på dagenheten for barn i 2019. 

Forventede endringer i fagutvikling og teknologi med vurdering av hvilke forandringer 

som blir nødvendig i de nye byggene 

Vi ser fram til at barneklinikken på Ullevål flytter opp til Rikshospitalet og tror vi kan yte en mye 

bedre medisinsk ØNH service til barne-pasienter når de er lokalisert på et sted. 

Vi er i behov av flere intermediærplasser til overvåking av vanskelige luftveier. Dette er allerede et 

problem hvor planlagt kirurgiske inngrep må utsettes grunnet for liten kapasitet. Kapasiteten bør 

også utvides til å inkludere helger. Pasienter med alvorlig søvnapne (OSAS) trenger intermediær 

overvåkning første post operative døgn. Dette er en gruppe som øker grunnet større andel barn med 

overvekt, større fokus og bedre diagnostikk. 

Vi trenger flere BIVA plasser. Vi har nå en planlagt BIVA plass hver torsdag. Det for lite med en økning 

av pasienter med stenosering av luftveiene etter prematur fødsel. 

Vi trenger kompetanse av personell som kan tilpasse og behandle pasienter med behov av non 

invasiv ventilasjon (NIV). Vi ser for oss et samarbeid rundt dette med barnelunge avdelingen og BIVA. 

Begrunne forslag til samlokalisering av de enkelte funksjonene 

Vi ønsker å beholde lokalisasjonen av barnekirurgisk ØNH post da vi ser at det er svært lange 

avstander fra nytt planlagt bygg til operasjonsgang 3. Vi er ofte avhengig av anestesi som er spesielt 

trent i håndtering av vanskelige luftveier. Dersom det blir endring i lokalisasjonen av voksen ØNH 

post og operasjonsstuer (operasjonsgang 3) så stiller det seg annerledes. 

Vi vil trenge et eget rom på nye barneklinikken OUS som er innredet for ØNH undersøkelser og 

diagnostikk. Det vil innebære utstyr til endoskopier med opptaksfunksjon av øvre-luftveier, 

otomikroskop, lyskilde, undersøkelses-stol og undersøkelses-unit. 

Det bør planlegges areal og stue for endoskopier av barn i sedasjon og narkose i samarbeid med 

lungebarneleger, gastro-barneleger, barnekirurger hvor det er plass til endoskopi-rack og 

opptaksfunksjoner eventuelt også for radiologiske intervensjoner. 

En forutsetning for at dette skal fungere godt, å gi barn et bedre tilbud, er tilstrekkelig med kapasitet 

og tilstrekkelig med areal og sengeplasser. Videre er det en stor fordel å videreføre og øke 

kapasiteten på dagenheten og dagkirurgen for barn. Dette vil sikre planlegging og økning av elektiv 

kirurgi og hindre at enklere kirurgiske inngrep hos barn blir strøket eller utsatt.  



Vedlegg 4 

Barneortopedi 
Betraktningene ang. dagkirurgisk tar også for seg behov fra de andre kirurgiske avdelingene og fra 

gastromedisin Ullevål (endoskopier). Ang. sistnevnte: Deres behov har vokst formidabelt de siste to 

årene og veksten fortsetter. Det kan derfor hende at deres skiftestuebehov er enda større enn det 

som er oppgitt her, men logistikkbetraktningene står ved lag. 

Funksjoner som skal samlokaliseres på Gaustad 

1): Seksjon for barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi Rikshospitalet og seksjon for frakturer og 

ortopediske infeksjoner Ullevål, bør samlokaliseres. Det betyr samlokalisering av poster, poliklinisk 

virksomhet og operativ virksomhet.  

Sengeposter: Ortopediske barn er nå til dels lagt på post(er) hvor det også er barn fra 

nevrokirurgiske, barnekirurgiske, plastikkirurgiske avdelinger. Sengetallet som representerer 

barneortopedisk ø.hj. (hovedsakelig Ullevål) kan være fra 1-9 pasienter, og med behovet for elektive 

senger (nåværende sengebehov Rikshospitalet), er det sannsynlig at det beste er å lage en ren 

barneortopedisk post med 23-25 senger.  

Den samlede barneortopediske virksomheten vil ha behov for en hel, stor, post i Nye OUS. Det er 

like uaktuelt at ortopediske barne- og ungdoms pasienter skal dele post med andre avdelingers 

pasienter som det er for de voksne. F.eks. er en vesentlig andel av ØNH-barna infiserte pasienter 

som ikke kan dele post med nyopererte barn med implantater. 

Poliklinikker: Poliklinikkbehovet er ca. 4600 konsultasjoner årlig. 

I tillegg til dette tallet, kommer det antall barn som utredes og behandles av kollegaer innen 

subspesialiserte områder som seksjonene for artroskopisk kirurgi, protesekirurgi og fot- og 

ankelkirurgi. Dette er virksomhet som p.t. er i Storgt 40 og som flytter til Aker i 2023. Denne 

virksomheten må av faglige grunner fortsatt være knyttet til subspesialiserte seksjoner. Den 

operative behandlingen av disse pasientene må også være knyttet til Aker. P.t. flyttes pasientene fra 

Storgt. 40 til barnekirurgisk post Ullevål postoperativt. Det vil være naturlig at disse pas. i fremtiden 

flyttes fra Aker til post på Gaustad. 

Dagkirurgi: Man må skille mellom skiftestue (enkelt utstyrt, kun en spl. tilgjengelig i tillegg til 

anestesipersonell) og en bedre utstyrt dagkirurgisk stue. På førstnevnte stue kan man f.eks. gjøre 

gipsskiftninger, achillotomier, pinnefjerninger, og fra andre avdelinger: f.eks. enklere sårskift, 

endoskopier, fjerning av kjevebuer, lumbalpunksjoner, PEG, fimose-operasjoner. På sistnevnte kan 

man gjøre større sårskift, fjerning av større osteosyntesemateriell, fjerning av tumores, 

hudtransplantasjoner, brokkoperasjoner, abscessdrenasjer. Begge stuene bør ha korte skiftetider og 

være lokalisert nær mottaks- og overvåkningsrom. P.t. er det barneortopediske behovet fra begge 

sykehus ca. 150 inngrep per år. På Ullevål er det p.t. en skiftestue med drift 4 dager i uken (siste dag 

til eventuell ø.hj.), denne dekker alle kirurgiske spesialiteter. Dagkirurgisk aktivitet på Rikshospitalet 

er tilsvarende i enhet bestående av alle kirurgiske spesialiteter. Overvåkingsenheten driftes av 

sykepleiere fra barnekirurgisk post. Det er velegnet at samme personale tar imot pasientene og 
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følger dem etter inngrepet på overvåkingsenheten. Det samlede behovet for en skiftestue og en 

dagkirurgisk stue kan driftes av til sammen 3 operasjonssykepleiere, 2 anestesisykepleiere, 1 

anestesilege + kirurger og overvåkningspersonell. Mottaksrom estimeres til 30-40 kvm og 

overvåkningsrommet bør ha minst 6 senger. Det er en mangel p.t. at mottaksrom ikke har en 

skjermet del hvor en kan ha fortrolige samtaler. 

Hjemmesykehus: Det er behov for å benytte hjemmesykehuset mer enn det hittil har vært kapasitet 

til. Dette gjelder mest behovet for langvarig antibiotikabehandling. 

Forventede endringer i fagutvikling og teknologi med vurdering av hvilke forandrigner 

som blir nødvendige i de nye byggene 

Den barneortopediske virksomheten på universitetssykehusene vokser både pga. 

befolkningsøkningen og pga. en sterk sentraliseringseffekt. Mindre sykehus mangler subspesialiserte 

fagfolk eller føler seg usikre på behandling de tidligere har tatt seg av. Det er også et sterkt ønske om 

sentralisering fra de pårørendes side. Det har vært en gjennomgående trend de siste 20 år at 

tilstander som tidligere ble behandlet konservativt, nå håndteres kirurgisk.  Eksempler på 

barneortopediske tilstander hvor man tilbyr operativ behandling i større grad enn tidligere er 

artroskopiske inngrep og hofteproteser hos unge. Innen frakturbehandlingen er den konservative 

tilnærmingen overtatt av mer operative tiltak. Den operative behandlingen har også gått i retning av 

mer øvelsesstabile fiksasjoner med plater eller nagler og større implantater fremfor fiksasjoner med 

f.eks. pinner og gips. Kirurgi i rygg, hofteledd og femur innebærer ofte fiksasjoner med større

implantater.

Ved Rikshospitalet i dag disponerer barneortopedien over 4 intermediærsenger og 14 vanlige 

postsenger. Posten har også inneliggende ØNH-barn, og sykepleierne på posten alternerer mellom 

ortopediske og ØNH-barn. Det finnes enkelte pasienter over 18 år som også behandles ved 

seksjonen fordi de tilhører den nasjonale behandlingstjenesten.  

På Ullevål ligger de barneortopediske pasientene på en generell barneortopedisk post. Det ligger 

også i blant noen enkeltpasienter på infeksjonsmedisinsk post for barn. På Ullevål er det til enhver 

tid 1-9 barn inneliggende, gjennomsnittet er 3-4 pasienter. Antallet varierer med tilfanget av 

øyeblikkelig hjelp. Det er også et økende antall inneliggende elektive ungdomspasienter som har 

hatt subspesialiserte leddinngrep i f.eks. knær eller føtter (utført ved seksjonene på Legevakten, i 

fremtiden i Storbylegevaktens lokaler på Aker).  

Vi må regne med en økt etterspørsel av sentralisert barneortopedisk virksomhet. I de siste 10-15 år 

har vi sett en betydelig økning i antall henvisninger til OUS og aktiviteten har økt mye både på 

operasjon og poliklinikk. Det er en trend som trolig vil fortsette. Mest av alt, fordi det er vanskelig å 

opprettholde/utvikle den nødvendige spisskompetansen på mindre sykehus. 



Det er å forvente at man trenger større areal på operasjonsstuene siden navigasjonsteknikk blir mer 

aktuelt innen kirurgien. Noen polikliniske konsultasjonsrom bør tilrettelegges for tverrfaglige 

konsultasjoner. Det bør være rom innrettet for digitale konsultasjoner. En forventer større behov for 

sengerom innrettet på å motta infeksjonspasienter. Man bør ha høy grad av fleksibilitet på 

poliklinikken. Flere dager i uken bør det være 2 konsultasjonsrom tilgjengelig for en lege for å ha 

effektiv drift. 

Smitterom må være tilgjengelig. Eget rom for sykepleier og fysio-konsultasjoner. 

 Begrunne forslag til samlokalisering av de ulike funksjonene: 

Ang. skiftestuer og dagkirurgiske stuer og øvrig kirurgisk aktivitet: Det er svært viktig at den 

dagkirurgiske aktiviteten er effektiv som mulig. Driften bør derfor basere seg på nærhet mellom 

mottaksrom, skiftestue/dagkirurgisk stue og overvåkningsrom og den må være adskilt fra øvrig 

operativ aktivitet slik at denne ikke fordriver den dagkirurgiske aktiviteten. 

 Skiftestuen og den dagkirurgiske operasjonsstuen må ha tilknyttet (portabel) C-bue. Annen nærhet 

til billeddiagnostikk er ikke nødvendig. 



Vedlegg 5 

Barnekirurgi i OUS 

Beskrive funksjonene som skal samlokaliseres på Gaustad 

Spesialiteten barnekirurgi finnes på to sykehus i Norge, St Olav i Trondheim og Oslo 

universitetssykehus (OUS). Barnekirurgi er den eneste kirurgiske hoved- eller grenspesialiteten som 

kun behandler barn (<18 år). Nyfødtkirurgi (gestasjonsalder < 44 uker), inklusive medfødte 

misdannelser, og kirurgisk behandling av solide svulster utenfor CNS gjøres i Norge i all hovedsak av 

barnekirurgene på St Olav og OUS. Mange barn i Norge opereres av kirurger fra andre hoved- og 

grenspesialiteter. Med økende spesialisering innenfor både kirurgi og anestesi har det i løpet av siste 

15 år blitt vanlig at små barn med ”enklere barnekirurgiske tilstander” (for eksempel pylorusstenose, 

lyskebrokk, distal hypospadi og testisretensjon) henvises til OUS i stedet for å bli operert på 

nærmeste sykehus, og dette skjer både i elektiv og ØH sammenheng. 

De fleste barnekirurgiske pasienter på begge lokalisasjoner opereres elektivt, men det er en betydelig 

andel ØH-kirurgi både på Rikshospitalet og Ullevål. 

All traumatologi hos barn håndteres på Ullevål, dels av barnekirurgene og dels av traumekirurgene. 

Det meste av ØH-kirurgien på barn på Ullevål ivaretas av forvakt i gastro/barnekirurgi, med 

barnekirurg på Ullevål som ansvarlig bakvakt. Det er to bakvaktsøyler i barnekirurgi på OUS, en på 

Ullevål og en på Rikshospitalet. 

Virksomhet Ullevål 

Ullevål har lokalsykehusfunksjon for flertallet av Oslos barn og ungdom (0 – 18 år) med 

barnekirurgiske problemstillinger, med en betydelig akuttkirurgisk aktivitet.  

Ullevål har regionsansvar i traumatologi, og bakvakt i traumatologi på Ullevål har nå det faglige 

ansvaret også for skadde barn og ungdom 

På Ullevål opereres de fleste elektive barnekirurgiske pasienter som dagkirurgi. Pasientene blir 

undersøkt på poliklinikken for deretter å bli operert på en av de 2 - 3 elektive operasjonsdagene 

seksjonen disponerer per uke. Denne dagkirurgiske sløyfen er velorganisert og effektiv med høy grad 

av pasient- og pårørende tilfredshet. Barnekirurg opererer eller assisterer på alle de dagkirurgiske 

inngrepene. I tillegg opereres årlig omkring 130 elektive pasienter som krever innleggelse på Ullevål, 

og alle disse krever barnekirurgisk spesialkompetanse.  

Ved poliklinikken på Ullevål vurderer og kontrollerer barnekirurgene nå nær 2000 pasienter årlig, og 

antallet er økende.  

Barnekirurgene på Ullevål har ansvar for tilsyn og eventuelt kirurgisk behandling av pasienter 

inneliggende ved andre avdelinger og seksjoner (barnemedisin, barneintensiv, nyfødt intensiv og 

kirurgiske barn på KABSU tilhørende andre kirurgiske spesialiteter) når barnekirurgiske 

problemstillinger er aktuelle, både på dagtid og i vaktsammenheng.  
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Virksomhet Rikshospitalet 

Barnekirurgisk seksjon på OUS har regionsansvar for HSØ. Vi behandler også et betydelig antall 

pasienter fra Helse Vest og Helse Nord, og noen fra Helse Midt. Flertallet regionspasienter i 

barnekirurgi på OUS behandles på Rikshospitalet, inklusive alle nyfødte med medfødte misdannelser 

og kirurgisk kreftbehandling hos barn. 

Barnekirurgisk seksjon Rikshospitalet har ikke lokalsykehusfunksjon. Pasientene som opereres av 

barnekirurgene på Rikshospitalet er derfor nesten utelukkende pasienter som ikke opereres på andre 

sykehus enn OUS i HSØ, Helse Vest eller Helse Nord.  

På Rikshospitalet disponerer barnekirurgisk seksjon 6 elektive operasjonsstuer per uke. 

Barnekirurgene har ansvar for tilsyn og eventuelt kirurgisk behandling av pasienter inneliggende ved 

andre avdelinger og seksjoner på Rikshospitalet (barnemedisin, barneintensiv, nyfødt intensiv og de 

andre kirurgiske avdelingene for barn) når barnekirurgiske problemstillinger er aktuelle, både på 

dagtid og i vaktsammenheng.  

Alle seksjonens leger har poliklinikk/dagpasienter. Til sammen vurderes og behandles omkring 1500 

pasienter årlig på poliklinikken og dagenheten.  

Sengeposter UUS/RH som barnekirurgene disponerer 

KAB2 på RH har 21 senger på uterom og i tillegg 6 senger på intermediærrom (tekniske senger). På 

intermediær ligger pasienter som ikke lenger trenger å ligge på intensiv, men som må overvåkes 

kontinuerlig og ikke kan ligge på uterom. Det dreier seg oftest om pasienter som har gjennomgått 

større operasjoner samme dag eller nylig, og nyfødtkirurgiske pasienter ligger oftest på intermediær 

inntil de overflyttes til lokal nyfødtavdeling. 

KAB4 på Ullevål har 14 heldøgn-senger på uterom. Disse brukes i hovedsak til barnekirurgiske, 

plastikkirurgiske, ortopediske og nevrokirurgiske pasienter. 

Sykepleierne på KAB4 har ansvar for postoperativ for barn, med inntil 6 postoperative pasienter, fra 

mandag morgen til fredag ettermiddag på vanlige ukedager. Resten av tiden er det sykepleiere fra 

barneintensiv som har dette ansvaret.   

Barnekirurgisk operasjonsaktivitet Ullevål og Rikshospitalet 

Årlig opereres det om lag 1000 pasienter på hver lokalisasjon som barnekirurgene har fagansvar for, 

og antallet er økende. Cirka 70 prosent av inngrepene er elektive prosedyrer. På Ullevål står 

dagkirurgi for rundt 80 % av de elektive inngrepene, årlig opereres rundt 130 av de planlagte 

pasientene som inneliggende. På RH er situasjonen motsatt, der står dagkirurgi for rundt 15 % av den 

elektive driften. Den lave andelen dagkirurgi på Rikshospitalet skyldes at pasientene, og tilstandene 

de opereres for er mer komplekse, og at et flertall av dem bor et stykke eller langt unna Oslo. 

I og med at det barnekirurgiske miljøet, etter en samlokalisering, vil få ansvaret for både 

lokalsykehus, regions- og landsfunksjoner vil det være svært viktig å planlegge slik at alle disse 

funksjonene kan bli ivaretatt på en god måte. Det vil kreve en så effektiv driftsform som mulig noe 

som innebærer et behov for nærhet for sengeposten til operasjonsstuer, postoperativavdeling, 

barneintensiv, nyfødtintensiv og støttefunksjoner som røntgenavdeling og laboratorium.  Det bør 



diskuteres om poliklinisk virksomhet og den dagkirurgiske sløyfen bør skjermes fra den inneliggende, 

mer komplekse operative virksomheten, får og oppnå en så effektiv utnyttelse av ressursene som 

mulig. En god nok kapasitet til å ivareta pasientene som krever intensiv, og intermediær, overvåkning 

er også essensielt, i den nåværende situasjonen fører manglende intensiv-/intermediærkapasitet 

regelmessig til at planlagte operasjoner må avlyses eller utsettes. 

Videre bør det også diskuteres hvorvidt det ville vært hensiktsmessig å legge den postoperative 

overvåkningen tettere opp mot sengepost slik at eventuelt sykepleierne, som er knyttet til den 

barnekirurgiske sengeposten, kan stå for overvåkningen i denne fasen av det postoperative forløpet 

også. Disse sykepleierne kjenner tilstandene som pasientene opereres for godt, og de ville raskt 

kunne tilegne seg spesialkompetanse på hvordan det umiddelbare postoperative forløpet er antatt å 

være etter de spesifikke inngrepene. 

En annen forutsetning for effektiv drift, og god pasientbehandling, vil være en robust sløyfe for den 

betydelige andelen med ø-hjelps pasienter som vil bli seksjonens ansvar. Det må derfor planlegges 

for en god mottaksfunksjon, en rask og effektiv diagnostikk inkludert lab og røntgen samt en god nok 

operasjonskapasitet slik at ø-hjelps operasjoner ikke vil forstyrre et allerede planlagt, elektivt 

operasjonsprogram. En mulighet, med tanke på mottaksfunksjonen, vil være et felles mottak for 

medisinske og kirurgiske barn der alle støttefunksjoner er tilpasset barns behov. Videre er det i 

mange tilfeller uklart om barnet lider av en tilstand som krever kirurgisk eller barnemedisinsk 

behandling. 

Forventede endringer i fagutvikling og teknologi med vurdering av hvilke forandringer 

som blir nødvendige i de nye byggene. 

Dagens barnekirurgiske aktivitet består av om lag halvparten urologi (øvre og nedre urinveier + indre 

og ytre genitalia), den resterende halvpart består av abdominalkirurgi (øvre og nedre GI traktus + 

solide organer unntatt urinveier), lungekirurgi og operasjoner på grunn av tilstander i spiserør og 

mellomgulv.  

Det er en utstrakt bruk av endoskopiske teknikker, ofte i kombinasjon med røntgendiagnostikk, slik at 

man kan se for seg at det bør planlegges for operasjonsstuer med mulighet for hybridintervensjoner. 

Det kommer sannsynligvis også det nærmeste tiåret nye roboter på markedet, som vil være bedre 

tilpasset den barnekirurgiske virksomheten enn dagens DaVinci robot. Det bør derfor planlegges med 

at fremtidens operasjonsstuer for barnekirurgisk virksomhet er av en slik størrelse, og utforming, at 

denne teknologien kan integreres i virksomheten.  

Når det gjelder driftsform vil den, i det nye OUS, bestå av 3 pasientkategorier: 

- Inneliggende pasienter til elektiv, spesialisert virksomhet (nyfødtkirurgi, onkologisk kirurgi, mer

kompleks urologi, abdominal-/diafragma/øsofagus-/lungekirurgi)

- Dagkirurgiske pasienter med enklere, generell kirurgiske tilstander (brokk, ikke-descenderte

testikler, fimose, injeksjonsbehandling for VUR etc)

- Ø-hjelps pasienter av enklere (abscesser, appendicitt, pylorusstenose etc) og

kompleks(nyfødtkirurgi, multitraumatiserte etc) art



Sammenslåingen av funksjoner vil bety en endring i driftsform og det må sørges for kapasitet, og 

adekvat dimensjonering, i alle ledd slik at man unngår flaskehalser og minimerer strykninger på 

grunn av kapasitetsmangler. 

Trenden de siste tiårene har vært at stadig flere pasienter under 18 år henvises sentralt som tidligere 

har blitt behandlet/operert lokalt (eksempelvis barn < to år med brokk/ikke descenderte testikler, 

pylorusstenoser, invaginasjoner). Årsaken til dette er dels at stadig færre kirurger har kompetanse, 

eller nødvendig ryggdekning til, å operere disse pasientene samt at stadig flere anestesiavdelinger 

etablerer nedre aldersgrense for generell anestesi på barn (for eksempel 2 år). Det er forutsigbart at 

denne trenden vil fortsette slik at de må tas høyde for at Barnekirurgisk seksjon ved OUS i tiårene 

som kommer vil få et jevnt stigende pasientgrunnlag, både på grunn av befolkningsvekst, men også 

på grunn av ovenfor nevnte trend.    

Begrunne forslag til samlokalisering av de enkelte funksjonene 

(Lik virksomhet slås sammen- f.eks lever-gastro, lunge, tertiær neonatologi, infeksjonsproblematikk 

med isolasjonsbehov(?), lik kirurgisk virksomhet(?), barneintensiv(!) etc. Akutt versus elektiv 

virksomhet..) 

Barnekirurgisk seksjon i det nye OUS vil ha et ansvarsområde som svarer til det andre, store 

barnekirurgiske avdelinger i sammenlignbare land har. Det vil, som nevnt over, innebære at 

virksomheten vil favne vidt, alt fra lokalsykehuspasienten med enkle generelle kirurgiske 

problemstillinger som fimose eller abscesser i hud til regions-/landsfunksjonspasienten med 

komplekse problemstillinger som krever tverrfaglig tilnærming og intensiv overvåkning. Det kan 

derfor muligens være hensiktsmessig å skjerme de tre funksjonsområdene fra hverandre i større eller 

mindre grad for å oppnå en effektiv ressursutnyttelse og strømlinjeformede pasientforløp. Som 

nevnt over vil nærhet til andre, essensielle funksjoner (intensiv, po, post..) være av stor betydning for 

en effektiv drift. 

Uansett vil seksjonen bli et ypperlig sted for utdanning av nye spesialister i Barnekirurgi siden all, og 

bred, virksomhet blir samlet på en lokalisasjon. 
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Kirurgisk avdeling for barn  

Ved Oslo universitetssykehus HF har en valgt en matriseorganisering for de sengeposter og 

intermediær/postoperative senger som ivaretar barn- og ungdom som har behov for kirurgisk 

behandling. Avdelingen, Kirurgisk avdeling for barn (KAB), ble etablert i 2009 og har vist seg å være 

en robust og driftseffektiv avdeling. Avdelingen ivaretar de aller fleste barn- og ungdom (0-18 år) som 

har behov for kirurgisk behandling ved sykehuset (unntatt thoraxkirurgi, øye- og  revmakirurgi). 

Funksjoner som skal samlokaliseres på Gaustad 

Aktiviteten er lokalisert til 3 sengeposter ved Rikshospitalet som hovedsakelig har regionale-, 

flerregionale og nasjonale behandlingstjenester (13 tjenester) og 1 sengepost ved Ullevål som har 

mange lokalsykehusfunksjoner og dagkirurgi, men også traume. I 2019 behandlet avdelingen ca. 

5 500 pasienter og i overkant av 12 700 liggedøgn. Avdelingen har ca. 70 heldøgnssenger, hvorav 1/3 

av disse har intermediær/postoperativ status med en høyere bemanningsfaktor. 

Kirurgisk avdeling for barn, post 1 (KAB 1 – C6-4 etg.). 

Nevrokirurgi og Plastikkirurgi – OUS Rikshospitalet. 

Seksjonen består av en sengepost med 19 senger, hvorav 11 består av fem to-sengsrom og ett 

smitteisolat og 8 er intermediærsenger fordelt på tre rom som ligger vegg i vegg med hverandre. Det 

er døgnkontinuerlig drift hele uken. I 2019 var 23,7 % av innleggelsene ø-hjelp. Ø-hjelp kommer som 

oftest på kvelder og i helger 

Fagområder: Nevrokirurgi og plastikk-kirurgi. De nevrokirurgiske pasientene har medfødte eller 

ervervede lidelser i hodet eller spinalkanalen, mens de plastikk-kirurgiske har leppe-kjeve-

ganespalter, eller skal gjøre rekonstruktive operasjoner og korreksjoner. Begge fagområdene har fler 

regionale funksjoner og landsfunksjoner. 

Alder: Seksjonen har barn fra 0- 18 år. Det er ganske god spredning på aldersgruppene. 

Liggetid: I 2019 hadde nevrokirurgi 689 pasienter hvor av 301 var på intermediær noe av tiden de var 

inneliggende. 2228 timer gir et snitt på 1,9 dager per pasient. Pleietyngden på nevrokirurgiske 

pasienter er svært varierende. Noen kan ligge opp mot 2/1 mens andre kan kreve nesten ingenting, 

men skal overvåkes pga. medisinsk utstyr de er koblet til. Men ofte er de 1/1 pasienter. 

Nevrokirurgiske pasienter ligger på intermediær fra 2 dager til 3-4- uker (eller mer).  

Plastikk-kirurgiske pasienter ble flyttet til KAB 1 fra september 2017. Den vanligste plastikk-pasienten 

på intermediær er ganelukkingene og pharyngial-lappene, som ligger 1-2 netter på intermediær.  

Kraniofaciale plast-pasienter er de som ligger lengst her pga. tracheostomi, kjevelås og de har ofte 

smerte- og ernæringsproblematikk. De ligger fra 3-6 dager i intermediærseng. 

Intermediær: Ansvar for alle nevrokirurgiske barn og plastikk-kirurgiske barn etter operasjon og 

oppvåkning som trenger videre overvåking. Pasientene ligger her fra en natt til flere uker. Vi har også 

noe oppvåkning av barn som har vært til MR/CT i narkose og er for komplekse til å gå til dagenheten. 

De fleste nevrokirurgiske ø-hjelps pasienter skal observeres på intermediær etter ankomst.  
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Operasjonsaktivitet: Nevrokirurgi har 1 operasjonsstue mandag til fredag og det opereres fra 1-3 

pasienter per dag i snitt. Plastikk-kirurgi har gjennomsnittlig 1,5 operasjonsstuer per dag som dekker 

barne- og ungdomsaktiviteten. 

Pleietyngde: Den nevrokirurgiske intermediær-pasienten er kompleks og forløpet kan være 

uforutsigbart. Pasienten kan raskt forverres og behovet for sykepleieressurser kan endre seg fort. Det 

er utfordrende i nåværende intermediær-lokaler å få skjermet de nevrokirurgiske pasientene godt 

nok. Flere av våre pasienter har sterkt behov for skjerming for lyd/lys/stimuli uten at vi har egnede 

plasser for det. Nyopererte tumor cerebri pasienter skal ha mere skjerming mot lyd/lys/aktivitet enn 

det vi i dag får gitt dem.  

De plastikkirurgiske pasientene er i utgangspunktet friske fra før, men det kan likevel ta en del tid før 

de er før de er reiseklare. 2 -5 døgn er vanlig, med enkelte unntak. Denne pasientgruppen krever mye 

tid til informasjon, veiledning rundt spising og trygging av foreldre. LKGbarn har oppvåkning på 

intermediær etter oeprasjon. 

Stillinger: 40 stillingshjemler. 

Dagens tilgjengelig areal: 1 pasient kjøkken, 1 behandlingsrom /undersøkelsesrom, 1 dagligstue, 1 

rent lager, 1 urent lager, 1 behandlings bad, 1 lekerom, 1 ungdomsrom/ samtalerom, 2 dobbeltrom, 

1 smitteisolat, 3 intermediærstuer, 1medisinrom, 1 kontor, 1 vaktrom og en base/skranke hvor 

pasientene møter opp. 

Kirurgisk avdeling for barn, post 2 (KAB 2 – E1-4etg).  

Spesialisert barnekirurgi (nyfødtkirurgi, urologi og gastrokirurgi) og transplantasjon – OUS 

Rikshospitalet. 

Seksjonen bemanner 16 senger, hvorav 6 intermediærplasser, seksjonen har døgndrift hele året. 

Tilgjengelig antall senger uten intermediærplasser er 21. Seksjonen driftes i hovedsak med elektivt 

inntak, men har også ø-hjelps funksjon som går utover de elektive inntakene. I 2019 kom 22 % av 

pasientene inn som ø-hjelp, disse pasientene kommer ofte inn på helg og kveld. 

Fagområder: Kirurgisk behandling innenfor nyfødtkirurgi, tx-kirurgi (lever og nyre transplantasjon), 

gastrokirurgi, og urologi. Seksjonen har flere nasjonale behandlingstjenester og flerregionale 

oppgaver ifht flere diagnoser tilknyttet seksjonen, blant annet spesialisert nyfødtkirurgi og 

transplantasjoner i den postoperative fasen. 

Alder: Barn- og ungdom i alderen 0-18 år flesteparten av pasientene er mellom 0-10 år. 

Liggetid: Ca. 4 dager på elektiv virksomhet, ø-hjelp og nyfødt kirurgi ligger gjennomsnittlig i 2-4 uker 

Operasjonsaktivitet: Seksjonen opererer 3-4 elektive barn på en stue man-onsdag. Torsdag opereres 

3-4 elektive barn på en stue samt 3-4 barn på gastrolab, fredag opereres de på to stuer, 6-8 elektive

barn. Barnekirurgene har en operasjonsstue man-torsdag. To på fredag. Barnekirurgene håndterer i

tillegg ø-hjelp fra BAR (barneklinikken) på sin operasjonsstue som går utover barnekirurgien. Det er

ikke avsatt noen ø-hjelpsstuer, ved ø-hjelp blir elektive inntak strøket eller nedprioritert.



Intermediær: 

Har økende aktivitet og for det meste nyfødte. Pasientene kan ligge fra 1-2 dager opp til flere uker. 

Har perioder med store arealutfordringer på intermediær.  

Pleietyngde: Det er ikke alltid sengeplassene i avdelingen som er utfordringen, med tyngden og 

uforutsigbarheten med pasientene. Det er særlig pleietyngden på pasientene som har endret seg, og 

liggedøgnene på intermediær ser vi at har blitt økende, og at flere av sykepleierressursene går inn i 

pleien på intermediær 1:1 og 1:2 bemanning er ikke unormalt på disse barna. 

Stillinger: Seksjonen har 37 stillingshjemler, hvor av 29 sykepleiere, 3 hjelpepleiere direkte i drift. 

Fagutviklingssykepleier jobber hver tredje helg. Seksjonene har en førskolelærer og en 

servicemedarbeider, samt seksjonsleder og assisterende seksjonsleder. 

Dagens tilgjengelige areal: 6 intermediærsenger, 1 bad tilknyttet intermediær (pasienttoalett/dusj i 

gang), stort bad med badekar, pasientkjøkken, 2 undersøkelsesrom, ungdomsrom, lekerom, 

venteværelse/foreldre rom, vaktrom, arbeidsrom, tøylager, rent lager, utstyrslager, 2 skyllerom, 

søppelrom, rom for renholdspersonale. 

Kirurgisk avdeling for barn, post 3 (KAB 3 – C6-3etg.). 

Ortopedi og ØNH – OUS Rikshospitalet. 

Seksjonen består av en sengepost med 18 senger, hvorav 4 senger har intermediær/postoperativ 

status med døgndrift fra mandag til søndag.  I 2019 kom 18 % av pasientene inn som ø-hjelp, 

hovedsakelig fra ØNH. Innenfor fagområdet ØNH er det også en del medisinske pasienter som har 

behov for antibiotikabehandling pga alvorlige infeksjoner. 

Fagområder: Ortopedi og ØNH.  Seksjonen har landsfunksjon innen ryggkirurgi, plexus skader, 

replantasjoner og CI (Cochleaimplantat), samt andre flerregionale og områdefunksjoner innen 

Ortopedi og ØNH. 

Alder: 0-18 år, en overvekt av litt større barn. 

Liggetid: Ca. 3-4 dager. 

Postoperativ/intermediær: Pasienter som postoperativt er ustabile og har behov for overvåkning. 

Avdelingen opplever et økende behov for overvåkning fordi presset på Barneintensiv/akuttklinikken 

er økende og pasientene flyttes tidligere tilbake til post enn planlagt. Det er et behov for flere 

intermediærsenger, samt behov for økt innsats med non-invasiv ventilasjon (C-PAP, BiPAP) og også 

invasiv overvåkning. 

Operasjonsaktivitet: Ortopedisk avdeling har gjennomsnittlig 2,5-3 operasjonsstuer per dag uken 

igjennom som opererer barn- og ungdom. ØNH har mer varierende aktivitet, mellom 1-2 

operasjonsstuer per dag.  

Pleietyngde: Mange pasienter har tilleggs-diagnoser, syndromer eller smitte som forlenger 

sykehusoppholdet. Flere har behov for 1:1 bemanning. Mest elektive pasienter hvor pleietyngden er 

1:2-3. Pleietyngden påvirkes også av behovet for overvåkning og mobilisering etter stor ortopedisk 

kirurgi. Det er et tett samarbeid med fysioterapeutene. 



Stillinger: 35 stillinger 

Dagens tilgjengelige areal: 2 enerom / Isolat, 8 tomannsrom, 3 behandlingsrom, intermediær med 

plass til 4 pasienter, pasientkjøkken, lekerom, ungdomsrom, rent lager, skyllerom,  

Kirurgisk barnepost 4 Ullevål – Barnekirurgisk sengepost og Barne PO (Bygg 9 – Barnesenteret). 

Ortopedi, barnekirurgi/gastrokirurgi, plastikk-kirurgi, traume, nevrokirurgi, thoraxkirurgi, kjeve, øye – 

OUS Ullevål. 

Seksjonen består av en sengepost døgndrift med 14 senger, samt en Post operativ enhet på 6 senger, 

denne driftes døgndrift fra mandag kl. 07.00 til fredag 15.30 (i helgene tas postoperative pasienter på 

barneintensiv). 

I 2017 kom 62 % av pasientene inn som ø-hjelp. (2018 : 68 %, 2019: 77%) disse pasienter kommer 

ofte på kveld og natt. Elektive pasienter er fortrinnsvis barnekirurgi, samt ortopediske pasienter. 

Fagområder: Barnekirurgi, Gastrokirurgi, Traumatologi, Ortopedi, Nevrokirurgi, Plastikkirurgi, 

Thoraxkirurgi for disse spesialiteter har seksjonen område og flerregionalfunksjoner, for Kjevekirurgi 

landsfunksjon. 

Alder: 0-18 år, mesteparten av pasientene er i alderen 2-10 år. 

Liggetid: Ca. 2,5 dager. 

Post operativ/intermediær: Ansvar for alle barn på Barnesentret som trenger oppvåkningsplass etter 

narkose. Kortere /lengre oppvåkninger etter operasjon – samt overvåking av pasienter av ulik årsak. 

Traumer, undersøkelser - intensiv smertebehandling. Øyebarn som trenger lengre overvåking, 

fortrinnsvis babyer. Det er mye elektiv  aktivitet dagtid. Oppvåking etter endoskopier 2 dager i uken, 

oppvåkning etter MR/CT 1,5 dag i uken samt oppvåkninger på ø-hjelp pasienter. I 2017: 2225 

pasienter på postoperativ, 2018:2246 pasienter, 2019: 2199 pasienter 

Operasjonsaktivitet: Dagkirurgi barnekirugi 2,5 dag pr uke med 2 -3 overliggere/elektive operasjons 

pasienter som ligger flere døgn i sengepost, samt mye ø-hjelps pasienter.  

Pleietyngde: mesteparten av pasientene har kort liggetid, men seksjonen har jevnlig store traumer 

som krever 1:1 bemanning. 

Stillinger: 27 stillinger, herav seksjonsleder, assisterende seksjonsleder, fagutviklingssykepleier, 8,4 

spesialsykepleiere, 13,1 sykepleiere og 2,5 barnepleiere. 

Dagens tilgjengelig areal: 7stk – 2 sengsrom m delt toalett/bad, 1 oppholdsrom for foreldre, 1 

behandlingsrom/ undersøkelsesrom stort med plass til seng i tilknytting til et eget lite rom med 

badekar til brannskader samt barn som må bade, 1 rom for pre operativ forberedelse av 

dagkirurgiske pasienter, samt 1 eget lite samtale/informasjonsrom i tilknytting til dette, postoperativ 

med 6 overvåkingsplasser, tøylager, skyllerom, rent lager, medisinrom, lager for oppbevaring av 

medisinsk teknisk utstyr, lager til diverse ting, pasient kjøkken, vaktrom, personalrom, tilgang til 

felles skole og leketerapi i 4 etg.  

Aktivitetstall 2017 -19 liggedøgn utskr. fra DIPS: 



Avdeling 2017 2018 2019 

Barnemed. 576 379 192 

Barnenevrologisk 181 185 64 

Gastro- barnekirurgi 1801 1952 1820 

Kjeve- og ansiktskir. 122 125 125 

Nevrokir. 606 587 599 

Ortopedisk 1153 1074 789 

Plast - rekonstruktiv 1002 952 869 

Seksjon for kirurgisk dagenhet for barn RH 

Kirurgisk dagavdeling for barn(KDADB), lokalisasjon Rikshospitaler(RH), ble startet i 2009 og har 

organisatorisk ligget i Kirurgisk dagavdeling. Romressursene ble bygget om fra kontorlokaler. Med 

tanke på planen inn mot nytt OUS er det viktig å se på sambruk med andre dagbehandlinger for barn, 

barnedagkirurgi, barnepoliklinikk, skiftestuer samt overvåkingsenhet for å kunne utnytte felles 

romressurser og personell. Det er på nåværende tidspunkt 4 -6 tekniske senger med 

overvåkingsmulighet, 2-3 konsultasjonsrom samt avtale med kirurgisk poliklinikk om bruk av 

spesialrom. Overvåkingsrommene brukes også som konsultasjonsrom idet aktiviteten er økt fra 1800 

pasienter i året ved oppstart 2009 til nærmere 3000.»Spesialrommene» Cystometri og stomirom er 

blitt tildelt etter antatt behov, og blitt brukt av andre fagområder andre dager. Dette har gitt lite rom 

for fleksibilitet, «halvøhjelps» pasienter og uforutsette utfordringer. 

Seksjonen behandler barn fra ortopedi, plastikk kirurgi, ØNH, nevrokirurgi og barnekirurgi forøvrig. 

Seksjonen har seks sengeplasser med fire overvåkings-senger, fire hvileplasser for barn og foreldre, 

og egen lekestue for barna. Seksjonen mottar barn til journalskriving, til undersøkelser med og uten 

narkose, sårtilsyn og behandling etter brannskader. Pasientene mottas i avdelingen og har tilhold her 

i hele behandlingsforløpet. Hvis det er behov for overnatting, skjer det på sykehotellet. 

Seksjonen hadde i 2019 2770 polikliniske postopphold. 

Kirurgisk barnepost 4 (KAB4)har nå lokalisasjon på Ullevål, men er planlagt flyttet til Rh ved nytt OUS. Denne 

seksjonen har pr. dags dato både tradisjonelle sengepostpasienter og dagbehandlingspasienter. Seksjonen har i 

tillegg en postoperativ enhet med 6 senger hvorav ca 2-3 senger pr dag i uken benyttes til overvåking av 

dagpasienter som nevnt under, dette behovet er økende. Dette har innebefattet MR, CT og gastro/endoskopier 

fra barnemedisin. Dagbehandlingspasientene er planlagt flyttet ut fra KAB4, og slås sammen med KDADB På 

RH. 



Rapport barn og ungdom i nytt RH 

Referansegruppe po/intensiv og radiologi BAR august 2020
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1.0 Bakgrunn 
OUS har nedsatt en klinikkovergripende prosjektgruppe som skal beskrive samlokalisering av 

sykehusfunksjoner for barn og ungdom, samt foreslå hvor arealene skal plasseres i Nye 

Rikshospitalet.   

Med unntak av en nyfødtintensivenhet ved Nye Aker, vil barnemedisin, de kirurgiske fagområdene 

for barn og barneintensiv, bli samlokalisert til Nye Rikshospitalet.  

BAR har nedsatt referansegrupper til den klinikkovergripende prosjektgruppen. Den 

klinikkovergripende prosjektgruppen er delt inn i flere fagområder og denne rapporten beskriver 

området intensiv/po og radiologi.  

BAR er prosjekteier og har gitt mandat for prosjektet. 

2.0 Mandat 
Beskrive fagmiljøer som skal samlokaliseres, nærhetsbehov og foreslå plassering i nytt Rikshospital. 

3.0 Beskrivelse fagområder 
Nevrologi 

US 

Nevrologi er et meget bredt fagfelt. Ullevål har per i dag sørge-for-ansvar for alt av nevrologiske 

problemstillinger i Oslo-befolkningen. Rikshospitalet har en funksjon som second opinion og regions 

utredning. I tillegg noen landsfunksjoner som utredning og oppfølging av hjernestimmulator for barn 

og unge.  
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RH 

Pasienter fra Rikshospitalets barnenevrologi som kommer til et akuttmottak er for det meste 

pasienter som går rett på intensiv. Det dreier seg oftest om drukninger, akutte asfyksier, koma og 

multiorgansvikt med CNS fokus. Dystone og choreatiske status, i tillegg noen akutte hjerneslag med 

spørsmål om intervensjon. Ellers kommer akutte demyeliniserende tilstander med aksonale skader i 

CNS og perifere nervesystemet på immunologisk basis. Sjeldnere akutte forgiftninger som botulisme. 

Også nevrologi i forbindelse med onkologi og transplantasjonsmedisin. 

Infeksjon 

Barneinfeksjonspost US (BULS 3) behandler de fleste typer infeksjoner hos barn som krever 

sykehusinnleggelse, inkludert infeksjoner som krever luftsmitteisolasjon (TBC, varicella, meslinger). 

Nedre luftveisinfeksjoner dominerer i vinterhalvåret og inkluderer spedbarn med bronkiolitt med 

truende respirasjonssvikt som raskt kan forverre seg og kreve ventilasjonsstøtte (CPAP, BiPAP eller 

respirator). 

Totalt antall liggedager i 2019: 3497, beleggsprosent 96% 

Onkologi 

Avdelingen for barnekreft og blodsykdommer på RH er landenst største avdeling for barn og 

ungdommer med blod og kreftsykdommer.  

Avdelingen har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og majoriteten av våre pasienter 

inkluderes i internasjonale forsknings- og behandlingsprotokoller. Avdelingen har landsfunksjon for 

allogen stamcelletransplantasjon hos pasienter < 18 år og er et JACIE- akkreditert 

transplantasjonssenter. 

Barnemottak 

Eksisterende Barnemottak US tar imot alle ø.hjelp og halv-ø.hjelp henviste barn og ungdommer 0-18 

år fra Oslo (unntatt fra bydelene Alna, Bjerke og Grorud) med følgende unntak:  

Barn med tilstander knyttet til kjent diagnose som følges opp på RH tas i dag imot på RH. 

 Barn som prehospitalt vurderes å ha truende/alvorlig respirasjon- eller sirkulasjonssvikt, alvorlig 

nedsatt bevissthet/koma, traumer. Disse tas imot i Akuttmottaket US av multidisiplinært team som 

inkluderer forvakt Barnemedisin og bakvakt Barneintensiv (barnelege). 

Pasientene som tas i mot i Barnemottaket US representerer et stort spekter av pediatriske diagnoser 

med forskjellig alvorlighetsgrad. Typiske problemstillinger kan være alt fra 

luftveisinfeksjoner/obstruksjoner med truende respirasjonssvikt, andre infeksjoner (inkl sepsis, 

meningitt) og akutt nevrologi (inkl status epileptikus) til intoksikasjoner og mistanke om seksuelle 

overgrep. 

Det er en tydelig årstidsvariasjon med et høyere antall pasienter i vinterhalvåret (mer enn 40 barn 

gjennom barnemottaket/døgn), spesielt desember-mars, hvor luftveisinfeksjoner dominerer og det 

er behov for smitteverntiltak for å unngå nosokomial smitte.  



De fleste pasientene som kommer til Barnemottaket er meldt på forhånd fra fastlege eller legevakt, 

men barnets tilstand kan være uforutsigbar og raskt forverre seg både før og etter ankomst. Noen 

pasienter kommer også uanmeldt direkte til barnemottaket og kan være alvorlig syke.  

Eksiterende barnemottak US undersøkelsesrom, akuttstue («Resusiteringsrom») og har i tillegg 

observasjonsrom hvor pasientene kan være innlagt i inntil 24 timer før utskrivning eller overføring til 

sengepost. 

En stor andel av henviste pasienter reiser hjem etter noen timers utredning og observasjon 

Oversikt over pasienter i Barnemottak US i 2019: 

BULM1 1.1.19-31.12.19 

Pol.kl pas <5t antall pas 3037 

Dagpas >5t antall pas 492 

Døgn >24t antall pas 1374 

TOTAL pasienter 4913 

Barneintensiv US 

Barneintensiv US er en nivå 2-enhet der det behandles både medisinske og kirurgiske barn. Ullevål 

har regions ansvar for pediatriske traumepasienter. Avdelingen kan betraktes som en kombinert 

barneintensiv og barneovervåkning (intermediær) der barn 0-18 år med behandlings- og 

overvåkningsbehov over sengepostnivå innlegges (egne kriterier US). 

Pasientene innlegges Barneintensiv hovedsakelig fra Barnemottak og barnemedisinske sengeposter. 

Noen pasienter innlegges via hoved akuttmottaket. Dette gjelder traumer og pasienter der 

prehospital vurderer pasienten som resp./sirk.-ustabil.   

Det er ca 1000 pasienter registrert i enheten årlig, der ca 200 kvalifiserer for registrering i NIR (Norsk 

intensivregister).   

Avdelingen gjennomgår en organisasjonsendring, og fra september 2020 vil Barneintensiv driftes og 

bemannes av sykepleiere fra Akuttklinikken (AKU). På legesiden er det overleger fra AKU og overleger 

barn organisert under NIN (Nyfødt intensiv) som samarbeider og fordeler primæransvar for hver 

pasient. 

Nyfødtintensiv 

Nyfødtintensiv OUS er klassifisert som en Kategori 3c avdeling.  Avdelingen behandler syke nyfødte 

født til termin og alle premature født i uke 23 til uke 37.  Avdelingen har regional og nasjonalt ansvar 

for immature, nyfødtkirurgi og nasjonalt ansvar for alle nyfødte med medfødt hjertefeil. Avdelingen 



tilbyr avansert intensivbehandling med både konvensjonell og høyfrekvens respiratorbehandling, 

NO-behandling og terapeutisk hypotermi.  

Barnekardiologisk avdeling(BKA) 

OUS har landsfunksjon for intervensjonell og kirurgisk behandling av barn med medfødte hjertefeil. 

Det fødes ca 500 barn med hjertefeil per år. Det utføres i dag ca 250 hjerteoperasjoner og 280 

hjertekateteriseringer per år. BKA har også et utrednings- og oppfølgingsansvar for hele landet.  

Det er utstrakt samarbeid mellom BKA og ulike avdelinger på sykehuset: Nyfødtintensiv, anestesi, 

intensiv, kirurgi, radiologi og andre barneavdelinger.  

4.0 Beskrivelse nærhetsbehov intensiv/po og radiologi 
Nevrologi 

I: BNE metabolsk/immunologi dagpost 

Momenter for nærhetsbehov baserer seg på tid mellom samarbeidspartnere og hyppighet av 

samarbeid. 

A. Barnemottak

B. Radiologisk avdeling (RTG, CT, MR)

C. BTXS1

D. Intensivavdeling

E. Nyfødtintensiv

F. Opreasjonsstue

Nærhet 

Behov 

1 2 3 4 

1 

2 A C B 

3 D E F 

4 

I: BTXS1 (Barnenevrologi/immunologi/metabolske sykdommer) 

Momenter for nærhetsbehov baserer seg på tid mellom samarbeidspartnere og hyppighet av 

samarbeid. 

A. Barnemottak

B. Radiologisk avdeling (RTG, CT, MR)

C. Metabolsk labb

D. Intensivavdeling

E. Nyfødtintensiv



F. Operasjonsstue

G. Dagpost

Nærhet 

Behov 

1 2 3 4 

1 

2 A D G 

3 B  C 

4 E, F 

Akutt nevrologi def. som kramper/status epileptikus, nedsatt bevissthet, mistanke om slag, akutt 

metabolsk, akutt hodepine osv –alt går i dag igjennom barnemottaket. 

Nærhetsbehov po/intensiv (barneintenisv) 

Akutte hodeskader bør slik det er organisert tas imot av multidisplinært team i hovedmottaket. 

Akutte krampeanfall/status epileptikus, uklart nedsatt bevissthet med flere vil kreve umiddelbar 

nærhet til barneanestesilege/barneintensivlege (def. som < 3 minutter) for støtte til 

respirasjon/sirkulasjon/intubering/iv/io-innleggelser. Det er behov for å gi medikamenter raskt til 

barn med akutte kramper/status epileptikus (med potensiell respirasjonshemming), da er det 

påkrevd å ha anestesi/intensiv tilstede.  

I nye RH må det planlegges en skjermet PO-avdeling/plasser for autistene som kan være utagerende 

og trenger skjerming etterpå.  

Nærhetsbehov radiologi 

Et tungtveiende element i vurdering av tilgang radiologi for fagområde nevrologi i nytt sykehus er 

tidstap p.t. ved spørsmål om slag. I dag må disse barna må flyttes til røntgen langt unna, evt til RH for 

intervensjon. Barna har ikke et tilfredsstillende tilbud slik det er i dag mhp rask diagnostikk og 

behandling (ref. hvordan det foregår på voksensiden). Uklar årsak til nedsatt bevissthet, kramper, 

akutt innsettende hodepine osv krever også umiddelbar billeddiagnostikk av hodet. 

Vedr planlagt/halvøhj CT og MR for barnenevrologiske pasienter trenger ikke disse umiddelbar 

nærhet til sengepost, men effektiviteten ift avstand Dagpost (halvøhj/elektive MR på barn i narkose) 

og MR-røntgen bør tas med i betraktningen for plassering. Antall PO-plasser må heller ikke være en 

begrensende faktor ift hva som kan gjennomføres av elektive MR-undersøkelser.  

Pr i dag gjennomføres et sted mellom 175-185 MR us av nevro-barna pr år. Behovet er større. 



Onkologi 

Nærhetsbehov po/barneintensiv 

Noen av våre pasienter har behov for intensiv opphold både som følge av neutropene infeksjoner og 

som komplikasjon til vår behandling. I dag har vi et godt samarbeid med barneanestesi, hvor 

anestesilegene kommer å vurderer pasienten på post og sammen med vaktgående lege diskuterer 

behovet for overflytting til intensiv.  

Denne ordningen ønsker vi også i nytt sykehus. For at dette skal være mulig bør avstanden mellom 

barneonkologen og barneintensiv ikke bli for lang. Vårt ønske er at pasienter med behov for intensiv 

behandling skal kunne være på barneintensiv innen 5 min.  

Som ledd i behandlingen utfører vi flere ganger i uken prosedyre på pasienter (spinalpunksjon, 

benmargs biospi og aspirat) som krever narkose. Vi trenger ofte også UL veiledet biopsi.  I den 

anledning ønsker vi oss et prosedyrerom med umiddelbar nærhet til posten, slik at pasienten unngår 

og flyttes til radiologisk avdeling.  

Nærhetsbehov  radiolog 

Barneonkologen trenger ikke umiddelbar nærhet til radiologisk avdeling, men vi bruker mange 

radiologiske tjenester i forbindelse med både utredning og oppfølging av pasientene. Det er derfor 

ønskelig at plasseringen ikke blir for langt unna avdelingen med tanke på effektiviteten både på 

avdelingen og dagposten.   

Det er ønske om et depotrom for transportal rtg og UL i umiddelbar nærhet til posten, da flere av 

våre pasienter har behov for radiologiske undersøkelser på isolat.  

Infeksjon og Barnemottak 

Gruppen mener at alle barn, med både medisinske og kirurgiske diagnoser, som henvises akutt til 

OUS skal tas imot i Barnemottak, med noen få unntak: multitraumer, respirasjonsstans og/eller 

sirkulasjonsstans med pågående resusitering, samt muligens barn med kreft eller annen 

immunsuppresjon (for å unngå eksponering for smitte). Vi mener at alle øvrige pasienter vil bli best 

ivaretatt både medisinskfaglig og sykepleiefaglig ved å bli tatt imot i et samlet Barnemottak med 

bred barnemedisinsk og barnekirurgisk kompetanse. Dette vil kreve nærhet til både intensiv og 

radiologi. 

A = radiologi (RTG, CT, MR,) 

B =intensivavdeling 

C =intensivlege(ped)/anestesilege 



Nærhet 

Behov 

1 2 3 4 

1 C A 

2 B 

3 

4 

Nærhetsbehov til barneintensiv gjelder: 

1. Nærhet til barneintensivlege, dvs at barneintensivlege raskt (innen 3 minutter) kan komme til

Barnemottak for å bistå i behandlingen av ustabil/alvorlig syk pasient. Det gjelder både pasienter

som er kritisk syke ved ankomst til Barnemottak og ved (akutt) forverring etter ankomst til

barnemottak eller sengepost. Det er også behov for nærhet til barneintensivlege for vurdering av

hvilket overvåknings- og behandlingsnivå pasienten trenger i samarbeid med bakvakt barnemedisin.

2. Nærhet til barneintensivavdeling for overflytning/transport av barn som trenger et høyere

overvåknings- og behandlingsnivå, f.eks. behov for NIV eller respirator.   Nærhet har også betydning

for å unngå smittespredning ved transport av smittsomme pasienter fra barnemottak og

infeksjonspost til barneintensiv.

Nærhetsbehov til radiologi 

Tilgang på akutte UL, CT og konvensjonelle rtg undersøkelser for rask diagnostisk avklaring av 

pasienter med kritisk eller uavklart alvorlig tilstand, f.eks. alvorlig intrakraniell patologi, 

pneumothorax, akutte blødninger mm.  

Barneintensiv (US) 

Barneintensiv US forutsettes sammenslått med barneintensiv RH i det nye RH. Pediatere med 

intensivkompetanse har delt vaktordning nyfødtintensiv og barneintensiv/overvåking på US i dag. 

Tidligere prosess på foretaksnivå knyttet til organisering barneintensiv US har vært tydelig på at 

ordningen med at pediater med intensivkompetanse på barneintensiv skal bestå også i fremtiden. 

Det er derfor vesentlig at barneintensiv plasseres i nærheten av nyfødtintensiv.  

Nyfødtintensiv 

Nærhetsbehov po/intensiv 

Pasienter  

Nyfødtintensiv har avhengighetsforhold til intensivavdeling og da i hovedsak thoraxintensiv og 

barneintensiv. Alle nyfødte med medfødt hjertefeil har sitt pre- og postoperative (ca 2 po.opr dag) 

forløp på nyfødtintensiv. Volumet for disse pasientene ligger for de siste 10 årene på rundt 61 

pasienter.  Nyfødtintensiv trenger således en nær beliggenhet til thoraxintensiv operasjon og 

intensivavdeling. 



Antall overflyttet thoraxintensiv 

Pasienter Pasientopphold 

2009 65 67 

2010 61 64 

2011 49 50 

2012 67 70 

2013 67 68 

2014 69 70 

2015 65 68 

2016 65 70 

2017 59 66 

2018 64 65 

2019 46 49 

Totalt 677 707 

Fra NNK 

Barneintensiv og nyfødtintensiv har mange pas innenfor samme diagnosespekter og avdelingene er 

til en viss grad buffer for hverandre i situasjoner med tungt belegg. Samhandling med nevnte 

intensivavdelinger medfører transport av sårbare pasienter og nærhet har betydning for ivaretagelse 

av pasientsikkerhet.  

Personell 

Overleger ved nyfødtintensiv har medansvar for pasienter innlagt på barneintensiv US. Dette 

innebærer visittgang/oppfølging både på dagtid og vakttid.  

Barneintensiv og nyfødtintensiv har begge sykepleiere med spesialisert kompetanse til 

nyfødte/pediatriske intensivpasienter. Avdelingene utveksler sykepleiere i perioder med tungt 

belegg. Med tanke på den varslede situasjonen med mangel på (spesial)sykepleiere vil det i 

fremtiden være nødvendig med enda tettere samarbeid mellom avdelinger som har personell med 

særlig spesialisert kompetanse.  

Overleger ved nyfødtintensiv og barne/thorax-intensiv konferer og tilser pasienter på tvers av 

avdelingene.  

MTU-utstyr 

På RH er det i dag tverrgående utstyr mellom de ulike intensivavdelingene. Helsepersonellet er 

derfor kjent med hverandres utstyr og det er mulig med felles undervisning. I tillegg får man en 

optimal bruk av kostbart utstyr.  



Nærhetsbehov radiologi 

Nyfødtintensiv er storforbruker av radiologiske tjenester. MR er en radiologisk undersøkelse som er 

hyppig benyttet og som innebærer transport av svært sårbare pasienter under pågående 

intensivbehandling. Det vil derfor være av stor betydning for pasientsikkerhet av MR legges som en 

«satellitt» i umiddelbar nærhet til nyfødtintensiv.  

Barnekardiologisk avdeling (BKA) 

I: BKA sengepost 

Momenter for nærhetsbehov baserer seg på tid mellom samarbeidspartnere og hyppighet av 

samarbeid. 

A. Barnemottak

B. Radiologisk avdeling (RTG, CT, MR)

C. Angiolab

D. Intensivavdeling

E. Nyfødtintensiv

F. Opreasjonsstue

Nærhet 

Behov 

1 2 3 4 

1 D 

2 C B 

3 A F E 

4 

II: BKA poliklinikk 

På barnekardiologisk poliklinikk er det utstrakt bruk av radiologi og belastningstester for polikliniske 

pasienter. I tillegg er det hyppig behov for kollegial assistanse under polikliniske konsultasjoner så en 

nærhet til sengepost vil være praktisk.  

III: BKA kateterbehandling 

Barnekardiologisk kateteriseringsvirksomhet er i løpet av de siste 20 år endret fra å være en 

diagnostisk virksomhet over til en terapeutisk virksomhet. Nærhetsbehovet er derfor endret fra 

radiologisk avdeling over til annen terapi, først og fremst kirurgi. Fremtidens behandling vil være mer 

preget av hybridbehandling enn i dag, dvs samtidig kirurgi og kateterintervensjoner. Det er derfor et 

sterkt ønske om hybridstuer sammen med operasjonsstuer i Nye-RH.  



5.0 Forslag plassering barneintensiv/po og radiologi 

Barneintensiv/po 

Nevrologi 

I enden av H-blokka mot I-blokka, det blir det nærmeste man får til ift nye bygg. Ideelt i etasjen over 

barnemottaket. 

Infeksjon og Barnemottak 

Barneintensiv i enden av H-blokka mot I-blokka hvor barnemottak er lokalisert, med rask tilgang med 

heis. 

Barneintensiv (US) 

Barneintensiv bør plasseres i 7. etg i H-blokken i nærhet til nyfødt intensiv. Dette vil muliggjøre 

videreføring av 24/7 tilstedeværelse på og samarbeid pediater med intensivkompetanse og 

anestesilege.  Det vil da også være mulig for pediater med intensivkompetanse å bidra i Akuttmottak 

(H-blokken) og Barnemottak/barneavdeling (I-blokken) i mottak, vurderinger og behandling av akutt 

syke barn. 

Nyfødtintensiv 

Det er vanskelig å se for seg at nytt sykehus ikke tilrettelegger for at barn og deres familie får 

dedikerte områder og ikke legges i miljø sammen med voksen pasienter.  Slik plan for nye RH og H 

blokk foreligger er det god anledning til å plassere alle  intensivkrevende barn på samme avgrensede 

område og fortsatt sikre tett nærhet til operasjons avdeling, barnemedisinske avdelinger og  

voksenintensiv miljøet. Dette vil bidra til at sykehuset tilrettelegges for pasientgruppen og deres 

familier i tråd med forventninger fra helsemyndigheter og brukerorganisasjoner.  

Nyfødtintensiv har nærhetsbehov til føde og operasjon og disse må plasseres slik at forflytning av 

personell kan foregå med kritisk tidsmargin. Videre har nyfødtintensiv  nærhetsbehov til 

barneintensiv, thoraxintensiv og radiologi. 

Forslag plassering fagområder med nærhetsbehov 

• Føde- 8 etasje H blokk (over nyfødtintensiv)

• Operasjon (sectio, thorax, b-kir) -4 etasje, H blokk

• Barneintensiv-samme plan(7 etasje) som nyfødtintensiv,

• Thoraxintensiv-4 etasje mot H blokk, alternativt plassere barnesenger i samme etasje/areal

som nyfødtintensiv (og barneintensiv).



Radiologi  

Nevrologi 

CT-maskin, ideelt MR-maskin i barnemottak til bruk ved akutt nevrologi. 

Elektiv/halv-øhj MR/CT trenger ikke være i nærheten av barnemottaket. 

Onkologi  

Depotrom for transportabel rtg og ul i umiddelbar nærhet til sengeposten.  

Infeksjon/Barnemottak  

Barneradiologisk enhet med UL, CT og konvensjonell rtg i umiddelbar nærhet til Barnemottak. 

Nyfødtintensiv 

Satellitt med MR i samme etasje som nyfødt- og barneintensiv.  Nyfødtintensiv er storforbruker av 

ultralyd og det må tilrettelegges for nærhet.  

6.0 Beskrivelse kompenserende tiltak ulike plasseringsløsninger 

To vaktlag med pediatere (intensiv) for å håndtere samtidighetskonflikter ved kritisk syke barn med 

forskjellig lokalisering, f.eks. på nyfødt/barneintensiv, barnemottak og akuttmottak.  

7.0 Tilbakemelding brukerorganisasjoner 

Et fremtidsrettet sykehus må legge til rette for en familiebasert omsorg med ivaretagelse av hele 

familien under sykehusoppholdet. Samtalerom, oppholdsrom og andre pårørendefasiliteter må ligge 

i nærheten av der foreldre beveger seg og i nærhet til et uteareal som kan benyttes. Ekstraressurser, 

som tverrfaglig kompetanse og pasienttjenester, er del av «teamet rundt barnet» og  må være 

plassert på en hensiktsmessig måte. 

Det må legges til rette for minst mulig flytting av pasienter mellom avdelinger, eksempelvis mellom 

thoraxintensiv og nyfødtintensiv. Dette for å redusere stress og for å skape mest mulig ro og trygghet 

for barna og foreldrene. 

Et grunnleggende prinsipp må være at barn skal ha samme tilbud og tilgang til utstyr som voksne 

pasienter. 



8.0 Oppsummering og anbefaling 

Oppsummering  
Referansegruppen er bredt sammensatt og favner således fagområdene i klinikken. 

Brukerperspektivet har vært del av diskusjonene i gruppen. Barnemottak har ikke formelt vært i 

oppdraget for denne referansegruppen. Imidlertid er barnemottak en sterkt integrert del av 

fagområdene på US og gruppen vil således kort nevne særlig viktige områder.  

Det er bred enighet i gruppen om at Nye Rikshospitalet ikke er en videreføring av dagens 

Rikshospital, men et nytt integrert sykehus der både tidligere RH og US sammen skal utvikle det nye 

sykehuset.   

En viktig forutsetning og grunnleggende føring for arbeidet i gruppen har vært: «Barnets og familiens 

beste skal settes i sentrum og være overordnet andre utenforliggende faktorer. Helsepersonellet skal 

komme til barnet så langt som mulig». 

Avslutningsvis ønsker gruppen å påpeke at slik arealene for det nye Rikshospitalet er presentert vil 

det ikke bli en reel samling av barn som pasientgruppe. Planene slik de nå foreligger medfører at 

barn vil måtte tas i mot på tre ulike lokalisasjoner (barnemottak, onkomottak og hoved akuttmottak).  

Dette vil kunne få konsekvenser ikke bare for kapasitet for ulike faggrupper, men også i forhold til 

faglig/klinisk samhandling mellom ulike miljøer innenfor barnepopulasjonen. 

Anbefalinger 

Nærhetsbehov po/intensiv 

Sengepostene har et moderat nærhetsbehov po/intensiv. Transportveien må sees i sammenheng 

med fysisk avstand i vurderingen.  

Barnemottak har et betydelig nærhetsbehov mot barneintensiv. Dette er knyttet til tilgjengelighet til 

intensivpediater/barneanestesiologi, samt transport av pasienter.  

Nyfødtintensiv har et sterkt nærhetsbehov til barneintensiv. Dette begrunnes i pasientsamarbeid 

mellom neonatalologer, intensivpediatere og barneanestesi. Felles MTU utstyr og samhandling øvrig 

helsepersonell. 

Gruppen anbefaler at barneintensiv har en nærhet til barnemottak som sikrer ankomst 

barnepediater/anestesi innen 3-5 minutter. Videre anbefaler gruppen at barneintensiv og 

nyfødtintensiv legges i umiddelbar nærhet.  

Plassering avdelinger i nytt Rikshospital  

Barneintensiv/po 
Gruppen anbefaler at barneintensiv legges i H blokken (mot I) i samme etasje som nyfødtintensiv. 

PO må planlegges med tilstrekkelig mulighet for skjerming for potensielt utagerende pasienter. 



Radiologi 

Gruppen anbefaler at det plasseres en MR maskin i samme etasje som nyfødtintensiv. Videre 

anbefaler gruppen at det plasseres RTG/CT/MR i direkte nærhet til barnemottak.  Det bør 

etableres depotrom i nærhet til sengeposter som har spesielle behov. Eksempelvis onkologi med 

sine isolatpasienter.  

Annet 
Gruppen har ikke i sitt mandat spesifikt i oppdrag å beskrive intermediær/barneovervåking. 

Imidlertid finner gruppen at barneintensiv slik den foreligger på US nå ikke vil bli videreført i nytt RH. 

Konkret handler dette om pasienter som ikke er dårlige nok til å oppfylle kriterier for innleggelse på 

barneintensiv, men som allikevel har et helt klart behov for forsterket overvåking.  Gruppen 

oppfatter således at barneintensiv og barneovervåking må sees i sammenheng under planlegging nye 

RH.  

Gruppen mener det bør etableres en sentral barneovervåking for barn som trenger forsterket 

oppfølging og overvåking. Dette gjelder særlig akutt syke, uavklarte og ustabile pasienter, for 

eksempel infeksjonssyke barn med truende sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, sepsis/meningitt, 

barn med alvorlig ketoacidose eller barn etter langvarige kramper som krever tett observasjon.  

Gruppen er delt i synet på hvor denne barneovervåking fysisk bør plasseres. Flertallet mener en 

barneovervåking bør ha tilknytning til barneintensiv. Et mindretall mener en barneovervåking bør 

plasseres i tilknytning til barnemottak og observasjonsposten her. Lokalisering av barneovervåkingen 

ved /i tilslutning til barneintensiv vil kunne sikre kompetanse gjennom tett samarbeid og man vil 

raskt kunne overflytte pasienter til barneintensiv ved forverring av tilstanden. 

Gruppen ønsker å presisere at en sentral barneovervåking ikke skal ivareta etablerte pasienter som 

har mottatt kirurgi eller vært igjennom medisinsk prosedyre. 



Leveranse prosjektgruppe barn og ungdom i nye RH-BAR, nyfødtintensiv 

Fra:  Prematurforeningen og Foreningen for hjertesyke barn 

Dato:  2.juli 2020 

Overordnede føringer i planleggingen av nytt sykehus 

FNs barnekonvensjon ligger som grunnpremisset og den slår fast at barn på sykehus har egne 

rettigheter i kraft av å være barn. Det gjelder fra nyfødt til ungdom. Det betyr blant annet rett til å ha 

foreldre tilstede under oppholdet. I Barneombudets rapport «Barn på sykehus» (2014) fremheves 

viktigheten av at det etableres et tidlig samspill mellom foreldre og det nyfødte barnet, og 

sammenhengen mellom tidlig tilknytning – god psykisk helse og kognitiv utvikling vektlegges. Disse 

føringene får konsekvenser både for arealbehovet og for den rollen foreldre skal spille på sykehuset 

for å ivareta de nyfødte barna. 

Det er besluttet seks førende prinsipper som skal ligge som sentrale premisser og styre 

planleggingen av Nye OUS. Sett fra et brukerperspektiv er tre av disse spesielt viktige: 

 Pasientflyten – minimere pasient- og personalforflyttinger

 Pasientsikkerhet – riktig personalkompetanse lett tilgjengelig, et prinsipp som henger

sammen med å minimere pasientforflyttinger

 Helhet – enhetlig sykehus

Det betyr at i planleggingen av barn og unge på sykehuset, skal fagkompetansen i størst mulig grad 

komme til pasienten og det skal etableres et helhetlig og tverrfaglig pasientløp.  For å kunne sikre et 

integrert tverrfaglig tilbud er nærhet til tjenestene, som psykolog og sosionom, helt avgjørende. 

Internasjonal forskning og utvikling bekrefter at det pågår omfattende endringer når det gjelder 

ivaretagelsen av barn og deres pårørende på sykehus.  I økende grad bygges det nå et eget bygg for 

barn og unge når nye sykehus bygges, eksempelvis Børneriget ved det nye Rigshospitalet i 

København. Den faglige utvikling og forskning fremhever betydningen av familiebasert omsorg, med 

ivaretagelse av hele familien (den nyfødte, mor, far og eventuelle søsken), og den nye foreldrerollen 

hvor begge foreldre er aktivt med under oppholdet på sykehuset. I tillegg er det et økende fokus på 

en bio-psyko-sosial tilnærming, samt på samspillet mellom lek/fysiske omgivelser og barnets bedring. 

Det er også vedtatt en rekke internasjonale- og nasjonale retningslinjer og veiledere som er førende 

for hvordan barn og unge med medfødt- eller kronisk sykdom skal følges opp på sykehus. 

For å oppfylle alle de nevnte overordnede føringer, er det viktig å sikre at samtlige barn og unge i Nye 

OUS tilhører ett sted, barne- og ungdomsklinikken, med en ledelse som legger tydelige føringer for 

enhetlig virksomhet og oppfølging av barn og unge og deres pårørende på sykehuset. Deriblant sikre 

mest mulig samlede fysiske fasiliteter og gode overganger. Det må tenkes fremtidsrettet og med en 

god og gjennomtenkt grunntanke i bunn som ivaretar de spesielle behovene til barn og unge på 

sykehus. 

Tre spørsmål som skal svares ut 

1. Beskrive fagområder med avhengighetsforhold til intensiv/po og radiologi

 Sikre ro rundt barnet – redusere stress - minst mulig flytting

 Sikre stabilitet og kontinuitet rundt barnet og foreldrene – minst mulig endring av;

personell, rutiner og utstyr

 Trygge foreldre har stor betydning for barnets utvikling – veiledning av foreldre

Vedlegg 14:



2. Beskrive forventede endringer i fag, arbeidsmetoder, effekt – ved å bruke ny teknolog

 Mer familiesentrert omsorg – plass til begge foreldre – og til søsken

 Ved besøksrestriksjoner eller geografisk avstand mellom foreldrene

– sikre en aktiv bruk av digitale plattformer for å kunne inkludere begge foreldre

(konsultasjoner, veiledning, informasjon)

 Videokonsultasjoner – sikre tverrfaglig oppfølging – et godt fagsamspill rundt pasienten

3. Beskrive nærhetsbehov og foreslå plassering for funksjoner – pårørendefasiliteter. Det er

viktig at disse fasilitetene ligger i nærhet til der foreldre beveger seg og i nærhet til et

uteareal som kan benyttes. Stor bevissthet rundt innredning og fargevalg.

 Kombinert vente/opphold- og møterom for foreldre/pårørende – kort avstand

 Kjøkken/oppholdsrom – nærhet

 Seremonirom - stillerom

 Nærhet til ekstraressurser

 Foreldreovernattingsbygget skal kunne brukes som et supplement ved behov

Thoraxkirurgisk barneintensiv samlokaliseres med nyfødtintensiv avdeling og samorganisering av 

personell med barneintensiv avdelingen – en integrert del i barne- og ungdomsklinikken. 

I et moderne sykehus i dag har foreldre en stor del av ansvaret for pleien av barnet under 

sykehusoppholdet. På framtidens sykehus vil bemanning og organisering bli lagt opp med en 

forventning om at mor og far deltar aktivt i pleien. 

Minst mulig flytting mellom avdelinger (thoraxintensiv og nyfødt intensiv) – samling av barna og 

kompetansen 

 Felles overordnet ledelse, filosofi og holdninger– foreldre møter et mer samstemt personale

- ulike funksjoner har felles overordnet ledelse

 Kontinuitet, stabilitet og forutsigbarhet i personalsituasjonen – trygghet for foreldre

 Barneintensiv breddekompetanse – foreldre opplever kvalitet og stabilitet

 Samstemte prosedyre og rutiner

- enhetlig kompetanse og praksis – foreldre er opptatt av det de opplever som faglig

dyktighet og kompetanse

- praksis rundt involvering av foreldre i stell

-trygger samspill og tilknytning

 Enhetlig veiledning og opplæring, like forventninger og rutiner for samhandling med foreldre

 Felles tilgang på annen tverrfaglig kompetanse – teamet rundt barnet og familien

- sosionom, terapeuter, psykolog, psykiater, fysioterapeut, kontaktsykepleier m.fl.

 Samme rutiner/plassering av utstyr – foreldre opplever å møte kompetente ansatte

 Mindre forflytning, mer ro under oppholdet

Organiseringen må sentreres rundt barnet(pasienten), foreldrene og familien, og thoraxkirurgisk 

intensivbarn må være en integrert del i barneklinikken med tilgang på stabil barneintensiv 

breddekompetanse hvor kirurgisk spisskompetanse «flyter til» barnet.   



Barnepalliasjonsenheten 

Barnepalliasjon handler om å leve best mulig med de begrensningene som følger alvorlig og 
livstruende sykdom. Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, 
psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med 
etterfølgende oppfølging for familien. Framtidens OUS må organiseres på en slik måte at det praktisk 
legger til rette for etterlevelse av Nasjonal faglig retningslinje, Palliasjon til barn og unge og følger 
internasjonale standarder. 

 Organisering som legger til rette for teamorganisert samarbeid mellom profesjonene rundt
barnet og familiene gjennom hele barnets levetid

 Pasient og familierom på alle avdelinger med palliasjonsbarn, fleksible løsninger for
adskillelse og sammenkoblinger

 Egnet for kortere og lengre opphold

 Kjøkken, bad fasiliteter

 Rom hvor intensivfasiliteter er skjult

På vegne av 

Hege Nordhus /s/  Pia M Bråss /s/  Helene Thon /s/ 

Daglig leder  Fagsjef  Generalsekretær 

Prematurforeningen Foreningen for hjertesyke barn Foreningen for hjertesyke barn 



Vedlegg 15:

Nærhetsbehov sentrale fellesfunksjoner 

Medlemmene av arbeidsgruppe 3 (Operasjon, intensiv, PO og billeddiagnostikk) definerte og 

prioriterte de viktigste nærhetsbehovene innen eget fagområde: 

Nærhetsbehov Barnekirurgi 

De 5 viktigste nærhetsbehovene fra barnekir ståsted med utgangspunkt i sengepostens 

lokalisasjon: - Operasjonsstuen

- BIVA

- PO/oppvåkning(ideelt sett samlokalisert med sengeposten)

- Røntgenavd

- Akutt-/barnemottak

Nærhetsbehov Nevrokoiurgi 

1. Nærhet til dedikert barnenevrokirurgisk operasjonsstue som vil være del av en samlet

nevrokirurgisk operasjonsavdeling herunder høyspesialiserte operasjonsstuer med

mulighet for intraoperativ billeddiagnostikk og robotkirurgi. (Dagens lokalisasjon på

IVS» er for langt fra sentrale tjenester»)

2. PO, intermediær og sengepost på samme plan.

3. Nærhet til billeddiagnostikk (CT/MR)

4. Barneintensiv

 Nærhetsbehov Thoraxkirurgi 

Følgende fasiliteter bør være geografisk være nær hverandre for å styrke kvalitet og 

sikkerhet samt effektivisere samarbeid for involvert personale. 

1. Operasjonsstue for barnehjertekirurgi. Skal være en del av Thoraxkirurgisk

operasjonsavdeling. Barn under pågående resuscitering skal inn på denne

operasjonsstuen hvis ledig.

2. Thoraxintensivavdeling for barnehjertekirurgi (PCICU) skal være integrert i TKAI.

3. Barneintensiv avdeling (BIVA)

4. Intervensjonslaboratorium for Kardiologi. Denne resursen bør ligge nær

operasjonsstue for barnehjertekirurgi slik at det er mulig å konvertere til åpen kirurgi

uten større forflytning



5. Barnekardiologisk avdeling (Sengepost med intermediærstue)

6. Utredningsmuligheter med CT/MR

Nærhetsbehov Nyfødt 

Fem nærhetsbehov i prioritert rekkefølge: 

1. Fødeavdeling

2. Operasjon (sectio)

3. Barneintensiv

4. Thoraxintensiv (barn)

5. Radiologi (MR, CT)

Tabell som fremstiller volum nyfødtpasienter som flyttes mellom nyfødtintensiv-
thorax.opr/thorax.intensiv. Tallene i tabellen fremstiller objektivt nærhetsbehovet til både 
operasjon og thorax.intensiv barnestuer.   

Antall overflyttet thoraxintensiv 

Pasienter Pasientopphold 

2009 65 67 

2010 61 64 

2011 49 50 

2012 67 70 

2013 67 68 

2014 69 70 

2015 65 68 

2016 65 70 

2017 59 66 

2018 64 65 

2019 46 49 

Totalt 677 707 



Nærhetsbehov Barneintensiv 

Fem nærhetsbehov i prioritert rekkefølge: 

1. Thoraxkirurgisk  operasjonsstue

2. Thoraxkirurgisk intensivs barnestue

3. Rtg/MR/CT/Angiolab

4. Voksen intensiv

5. Nyfødt intensiv

Nærhetsbehov  Radiologi 

5 viktigste nærhetsbehov for Barneradiologisk seksjon utover nærheten til 

sentrale deler av Radiologisk avdeling 

1. Barneanestesi : Mange MR/CT og intervensjonsundersøkelser på barn gjøres i

samarbeid med barneanestesi teamet, slik at nærhet til basen for barneanestesi på

radiologisk avdeling er viktig.

2. Nyfødtintensiv: Både røntgen og ultralyd undersøkelser på barn på nyfødtintensiv

utføres på stue, ofte mange undersøkelser pr dag, og repeterte undersøkelser på

samme barn med kort tids mellomrom. Derfor viktig med nærhet.

3. Barneintensiv: Radiologiske undersøkelser og intervensjoner må gjøres på stue.

4. Thoraxkirurgisk barne intensiv: Radiologiske undersøkelser og intervensjoner må

gjøres på stue.

5. Deler av Barneradiologisk seksjon må ha nærhet til Barnemottak/infeksjonsposten:

Det vil si at en rtg. lab og ultralyd lab må ligge der, for å unngå at smitten kan

overføres til resten av sykehuset



Vedlegg 16:
Thoraxkirurgi 

Samlokalisering av barn ved nye Rikshospitalet. 

Kirurgisk behandling av barn med medfødte hjertefeil 

Denne spesialisttjenesten er landsfunksjon og gjelder medfødte hjertefeil i alle aldre. 

Den aktuelle gruppen gjelder alle pasienter opp til alder 18 år 

Spesialiteten finnes kun ved Rikshospitalet 

1. Utredning av pasienter med mistanke om medfødt hjertefeil  vil foregå ved

Barnekadiologisk avdeling .

2. Kirurgisk behandling vil bli utført ved Thoraxkirurgisk avdeling.

3. Kateterbasert intervensjonell behandling vil bli utført ved Barnekardiologisk avdeling

4. Preoperativt og før annen behandling vil barna være innlagt Barnekardiologisk

avdeling.

5. Etter operativ behandling vil barna være innlagt barneseksjonen ved Thoraxkirurgisk

intensivavdeling (PCICU) så lenge det er behov for intensivbehandling for deretter og

flyttes til Barnekardiologisk avdeling.

6. Etter kateterbasert intervensjon vil barna  overvåkes ved Barneintensivavdelingen

(BIVA) før tilbakeflytting til Barnekardiologisk  avdeling.

7. Barn med behov for intensivbehandling før eventuell Hjertekirurgi eller ECMO

innlegges BIVA

8. Nyfødte med hjertefeil bør i framtiden plasseres på en NCICU (nyfødt cardiac

intensive care unit) og være en del av Barneintensivavdelingen BIVA. NCICU bør

betjenes av barneintensivleger i samarbeid med nyfødtintensiv leger,

barnekardiologer og kirurger.

Virksomheten er i dag omfattende . 

Kirurgisk behandling har de senere årene innebefattet ca 250 pasienter operert med bruk av 

Hjerte-lungemaskin(åpen kirurgi) og ca 25 pasienter uten(lukket kirurgi) 

En aktivitet av denne omfang skal ha en kapasitet på 5 Intensivsenger (PCICU) ved 

Thoraxkirurgisk intensivavdeling. 



Aktiviteten vil kreve en Barnekardiologisk sengepost til utredning og behandling  på ca 12-15 

senger 

Aktiviteten vil ha behov for 2 senger ved Barneintensivavdelingen(BIVA). 

På TKA sengepost er det i praksis 3 barne-senger hvor det er mulighet for rooming in for 

foreldre. Noen ytterst få ganger kan det være 4 rom med barn. Når det gjelder tenåringer 

med pectus problematikk, opereres 1/uke (35-40 pr. år), og disse ligger i 5 dager i snitt.  

Vi ønsker at alle hjertebarn skal ligge preoperativt og postoperativt stepdown i 

Barnekardiologisk avdeling da dette er hensiktsmessig med tanke på oppfølgning, og det blir 

et bedre miljø for barn sammenlignet med i dag. 

Tenåringer med pectus er det ønskelig å flytte disse til Barnekirurgisk post (KABS2), og dette 

er klarert med klinikken. 

Faget er under rask utvikling. Hybrid tilnærming vil være aktuellt. 

Kirurgien er mer avansert og kompleks og krever mer intensivresurser. 

Antall som kommer til kirurgi i framtiden vil være influert av flere faktorer som prenatal 

diagnostikk, antall fødsler og mulighet for mer avansert behandling . 

Dette vil også påvirke aktiviteten ved Barnekardiologisk avdeling som i tillegg vil ha et 

omfattende ansvar for kontroll av pasienter post- så vel som preoperativt med betydelig 

bruk av personell. 

Ovenstående oppsummering av aktivitet tilsier en stor grad av samlokalisering . 

Arealmessig nærhet er av stor betydning for personalets mulighet for effektivt å kunne gi en 

forsvarlig behandling av disse til dels meget komplekse barna. 

Følgende fasiliteter bør være geografisk være nær hverandre for å styrke kvalitet og 

sikkerhet samt effektivisere samarbeid for involvert personale. 

1. Operasjonsstue for barnehjertekirurgi. Skal være en del av Thoraxkirurgisk

operasjonsavdeling. Barn under pågående resuscitering skal inn på denne

operasjonsstuen hvis ledig.

2. Thoraxintensivavdeling for barnehjertekirurgi (PCICU) skal være integrert i TKAI.

3. Barneintensiv avdeling (BIVA)



4. Intervensjonslaboratorium for Kardiologi. Denne resursen bør ligge nær

operasjonsstue for barnehjertekirurgi slik at det er mulig å konvertere til åpen kirurgi

uten større forflytning

5. Barnekardiologisk avdeling (Sengepost med intermediærstue)

6. Utredningsmuligheter med CT/MR

Følgende utviklingstrekk kan ventes. 

1. Økende intensivbehov postoperativt for nyfødte og komplekse operasjoner.

2. Hybrid tilnærming i behandling av medfødte hjertefeil

3. Mulighet for assisert sirkulasjon i lengre perioder før evt recovery eller TX.
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