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1.  Innledning og bakgrunn for utredningen  

Den overordnede samarbeidsavtalen av 11. desember 2009 mellom Universitetet i Oslo og 
Oslo Universitetssykehus, og en rekke andre tilleggsavtaler mellom partene har som 
formål å legge til rette for god samordning av ressursene, samt en best mulig koordinering 
av forsknings- og undervisningsaktiviteter på et høyt faglig nivå. Denne utredningen har 
som formål å vurdere etablering av et Senter for Klinisk Ernæring som et 
samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus for styrke og 
samordne fagfeltet klinisk ernæring med hensyn til undervisning og forskning. Etablering 
av et Senter for Klinisk ernæring vil i tillegg til dette understøtte håndteringen av viktige 
oppgaver innen pasientbehandling for OUS. Dette er i også tråd med Stortingsmelding 13 
(2011–2012) ”Utdanning for velferd” som beskriver at Regjeringen vil styrke utdanningen 
i klinisk ernæring og at det stadig blir viktigere at helsepersonell har spisskompetanse i 
ernæring (se kap. 9.7.6, side 87-88).  
 
Klinisk ernæring er en ung profesjon i Norge. Universitetet i Oslo etablerte som første 
lærested en mastergrad i klinisk ernæring i 1997. Studiet ble tilknyttet Avdeling for 
ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag. Kliniske ernæringsfysiologer ble 
autorisert som helsepersonell fra 2001 og i 2011 ble masterstudiet i klinisk ernæring ved 
Universitetet i Oslo omdannet til et 5-årig masterstudium.   
 
Siden studentene som fullfører masterstudiet i klinisk ernæring blir autorisert som 
helsepersonell, er det viktig at studieplanen til det 5-årige masterstudiet i klinisk ernæring 
videreutvikles og justeres i tråd med denne økte fokus på ernæringsbehandling av 
pasienter. Studiet i klinisk ernæring er den eneste utdanningen i Norge som gir 
autorisasjon for å gi ernæringsbehandling av pasienter.   
 
Det er veletablert at livstilsykdommer er en av våre største helseutfordringer. Det som er 
overraskende for mange er at underernæring i helsevesenet er et like stort problem. Mange 
pasienter får alvorlige komorbiditet, redusert effekt av medisinsk behandling, økt risiko 
for reinleggelser, unødvendig lang rekonvalesens og økt dødelighet på grunn av 
underernæring.  Tall fra Norge og andre europeiske land viser at mellom 30 og 50 % av 
pasienter som innlegges på sykehus har underernæring som bidiagnose. Det er derfor nå 
avdekket et meget stort behov for kliniske ernæringsfysiologer som er autorisert for å gi 
avansert ernæringsbehandling (dvs. individbaserte kostråd, spesialkost/berikning, 
næringsdrikker/tilskudd, sondeernæring og intravenøs ernæring) i helsetjenesten. Denne 
erkjennelsen beskrives i flere nye stortingsmeldinger, nasjonale retningslinjer fra 
Helsedirektoratet og oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene i Norge.  
 
Rammene for den nye studieplanen i klinisk ernæring ble vedtatt av Det Medisinske 
Fakultet i 2011. Innenfor disse rammene arbeider Avdeling for ernæringsvitenskap med å 
omdisponere undervisningsfokus- og ressurser, og øke undervisningsandelen i kliniske 
ferdigheter slik at studentene som utdannes blir gode klinikere som fyller denne nye rollen 
innen helsetjenesten i Norge.  
 
I henhold til Oppdragsdokumentet for Helse SørØst for 2013 er livsstilsrelaterte tilstander 
et av satsningsområdene for helseforetakene. Et overordnet mål i så henseende er bedre 
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ernæringsstatus hos pasienter i ernæringsmessig risiko (se punkt 4.15). Dette innebærer at 
sykehuset må etablere en strategi i overensstemmelse med nasjonale retningslinjer og at 
det etableres en struktur som muliggjør gjennomføring av de identifiserte tiltakene. 
Etablering av et Senter for Klinisk ernæring vil være et strukturelt grep som muliggjør 
gjennomføring av dette oppdraget.   

Det Medisinske Fakultet og Oslo Universitetssykehus har derfor nå foretatt en utredning 
for å vurdere etableringen av et Senter for klinisk ernæring som et samarbeidsprosjekt 
mellom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Formålet med senteret er å 
styrke den kliniske undervisningen i det 5-årige masterstudiet i klinisk ernæring og bedre 
forskningen i klinisk ernæring ved Det Medisinske Fakultet og Oslo Universitetssykehus. 
I tillegg skal senteret danne grunnlaget for en sterkt forbedret pasientbehandling innen 
ernæringsfeltet ved Oslo Universitetssykehus.  
  

 
2. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat 

Det Medisinske Fakultet ved dekanen har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for 
Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus for å vurdere etableringen av et Senter 
for klinisk ernæring. Arbeidsgruppen har vært ledet av assisterende fakultetsdirektør Unn-
Hilde Grasmo-Wendler. Arbeidsgruppen har spesielt vurdert forhold knyttet til 
arealbehov, kostnader til ombygging og driftskostnader av et senter. Arbeidsgruppen har 
også utarbeidet forslag til den organisatoriske forankringen av senteret i begge 
institusjoner. 
 
Arbeidsgruppens sammensetning:  

 
Oslo Universitetssykehus 
 Klinikksjef Sigbjørn Smeland, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken 
 Seksjonsleder Ingunn Bergstad, Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for klinisk 

service, Medisinsk klinikk 
 Avdelingsleder Torhild Birkeland, Avdeling for klinisk service, Kreft-, kirurgi- og   
      transplantasjonsklinikken. 
 
Universitetet i Oslo 
 Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Assisterende fakultetsdirektør (gruppeleder). 
 Professor Rune Blomhoff, leder, Avdeling for ernæringsvitenskap (faglig leder av    

   prosjektet ”Senter for klinisk ernæring”). 
 Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, (leder for program- 

 utvalget for ernæringsstudiet). 
 Førsteamanuensis Kjetil Retterstøl, Avdeling for ernæringsvitenskap. 
 Klinisk ernæringsfysiolog Sissi Stove Lorentzen, Avdeling for ernæringsvitenskap. 
 Mette Groseth Langballe, seniorrådgiver, økonomi, fakultetsadministrasjonen. 
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3. Modell for senteret 

Senter for klinisk krnæring vil bygges på fire grunnpilarer: 
 

a) Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo 
b) Poliklinikk i klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus 
c) Senter for kliniske ernæringsstudier ved Universitetet i Oslo 
d) Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus 
 

I tillegg arbeides det også for å etablere et KG Jebsen senter for klinisk ernæring, som også vil 
inngå som en integrert del av Senter for klinisk ernæring. 
 

 
 
 
3.1. Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo 
 
Ernæringsstudiet ved Det medisinske fakultet har i mange år vært basert på en 3-årig 
bachelorgrad og en 2-årig mastergrad. Mastergraden i ernæring hadde en fordypning i 
ernæringsbiologi, klinisk ernæring eller samfunnsernæring. Fra 2011 ble studiet endret til et 
5-årig masterstudium i klinisk ernæring. Studiet leder frem til autorisasjon som klinisk 
ernæringsfysiolog. Samtidig bestemte Kunnskapsdepartementet at opptaket til studiet skulle 
økes fra 20 til 35 studenter i året, dvs fra 100 studenter til 175 studenter totalt på de 5 
årskullene. Årsaken til denne økte fokus på klinisk ernæring var først og fremst erkjennelsen 
av at det er langt færre kliniske ernæringsfysiologer i Norge enn i de fleste andre land, 
samtidig med at behovet for klinisk ernæringskompetanse innenfor helsevesenet blir stadig 
tydeligere.  
 
Dette krever en fokusering i studieplanen på praktisk klinisk ernæring. På linje med studiet i 
medisin og odontologi vil det være essensielt å etablere et ferdighetssenter i klinisk ernæring 
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for å sikre at studentene utvikler tilstrekkelige kliniske ferdigheter for å utøve sin profesjon i 
helsevesenet. Selv om ferdighetssenteret primært vil være rettet mot behovet til utdanningen 
av kliniske ernæringsfysiologer, vil det i tillegg være meget nyttig for 
ernæringsundervisningen i medisinstudiet, her nevnes for eksempel semester 4A som 
omhandler fordøyelse og ernæring. 
 
Ferdighetssenteret skal være en arena for praktisk trening på teknikker koblet til utøvelse av 
profesjonen klinisk ernæringsfysiologi. Utstyret i forbindelse med dette, er i dag mangelfullt, i 
tillegg er det plassert på ulike steder i avdelingen og på instituttet. Utstyret bør derfor samles i 
ett ferdighetssenter. På ferdighetssenteret bør det kunne bli gjennomført ulike former for 
måling av kroppssammensetning (for eksempel bioimpedans, caliper), ulike former for 
kalorimetri, kondisjon, oksygenopptak ved ulike sykkel/tredemølletester, puls, blodtrykk 
(vanlig og ambulatorisk), gripestyrke, venepunksjon, aktivitetsregistrering, pustetester for 
laktose og fruktose intoleranse, hjemmebasert utstyr for intravenøs ernæring, testutstyr for 
sondeernæring, testutstyr for magesekktømming, simuleringsutstyr, ulike webbaserte 
treningsverktøy for klinisk pasientkommunikasjon og atferdsendring. Spesielt bør det 
videreutvikles e-læringsressurser for klinisk ernæringsbehandling, ferdighetstrening og 
pasientkommunikasjon. Fakultetet har allerede bevilget midler til utvikling av slike e-
læringsmidler innen klinisk ernæring for bruk i studentundervisning og pasientbehandling. 
Dette bør videreføres og styrkes med en 50% stilling i 2 år (se nedenfor). Slike e-
læringsmidler vil også være meget nyttige i forbindelse med Nasjonal kompetansetjeneste i 
klinisk ernæring og poliklinisk virksomhet (se nedenfor).   
 
Arealbehov og finansiering:  
Et areal på omlag 40 m2 vil være tilstrekkelig for å dekke behovet for ulike utstyr og 
aktiviteter for et ferdighetssenter. I tillegg bør det etableres et studentkjøkken med 4-5 
arbeidsstasjoner. Et slikt studentkjøkken er nødvendig i forhold til tillaging og 
demonstrasjoner av ulike spesialdietter for pasienter. Sambruk med poliklinisk virksomhet og 
kliniske studier vil være mulig i disse lokalene. Lokalene kan for eksempel dedikeres til 
ferdighetssenteret 1-2 dager per uke i deler av året dette er aktuelt for studentene. Selv om 
utstyrsbehovet i noen grad vil kunne dekkes ved samlokalisering av eksisterende utstyr, bør 
utstyrsparken suppleres og oppgraderes. Det estimeres at oppgraderingsbehovet for utstyr vil 
ligge på omlag 3.000.000 kr (se vedlegg).      
 
Ferdighetssenterets driftskostnader kan finansieres innenfor det vanlige 
undervisningsbudsjettet til ernæringsstudiet. Ansatte ved Avdeling for ernæringsvitenskap 
som har ansvaret for studieprogrammet i klinisk ernæring vil være ansvarlig for 
ferdighetssenteret som del av deres pålagte undervisningsoppgaver. Det vil spesielt være 
naturlig av universitetslektoren i klinisk ernæring som omdisponeres innenfor 
undervisningsbudsjettet/sykehusavtalen (se nedenfor) vil ha et hovedansvar for driften av 
ferdighetssenteret.  
 
3.2 Poliklinikk i kliniske ernæring ved Oslo Universitetssykehus 
 
I nasjonal og internasjonal litteratur er det godt dokumentert at en stor andel av pasientene 
som behandles i spesialisthelsetjenesten er feil- og underernært. Dette øker risiko for 
komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forlenger sårtilheling, forverrer fysisk og 
mental funksjon, gir redusert livskvalitet, øker reinleggelser, forsinker rekonvalesens og gir 
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økt dødelighet (se for eksempel oppsummering i ”Nasjonale faglige retningslinjer for 
forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet 06/2009, IS-1580).  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har derfor inkludert en rekke bestillinger i 
oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF. Disse 
bestillingene er videreformidlet fra Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokumentene til Oslo 
Universitetssykehus HF. I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
Helse Sør-Øst RHF for 2009, 2010, 2011 og 2012 poengteres det at Helseforetakene skal 
sikre at fokus på ernæring inngår i det samlede tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten, der 
en rekke spesifikke krav stilles innen ernæringsområdet.  I oppdragsdokumentet for 2013 
settes det som mål at alle helseforetak har etablert en overordnet ernæringsstrategi i tråd med 
anbefalingene i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken” (veileder i 
ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet 2012). I disse dokumentene 
beskrives det at alle pasienter som innlegges på sykehus bør gjennomgå en 
ernæringsscreening.  
 
I de tilsvarende dokumentene ”Oppdrag og bestilling for Oslo Universitetssykehus HF” fra 
Helse Sør-Øst RHF videreføres de samme kravene. Det poengteres at fagområdet klinisk 
ernæring skal inngå som en del av både forebygging, behandling, habilitering og 
rehabilitering av en rekke sykdommer og at sykehuset skal ha rutiner og kompetanse som 
sikrer at dette skjer. Det poengteres også at veiledningsoppgaven ovenfor kommunene skal 
ivaretas på ernæringsområdet. I oppdragsdokumentet står det blant annet at et overordnet mål 
skal være å bedre ernæringsstatus hos pasienter i ernæringsmessig risiko. Oslo 
universitetssykehus skal sikre dokumentasjon på ernæringsstatus og sikre at 
oppfølgingsbehov følger med pasienten når han/hun flytter til et annet tjenestenivå eller 
mellom behandlingsenheter.  
 
Oslo Universitetssykehus har nylig etablert et Ernæringsråd som skal bidra til at sykehuset 
kan svare opp bestillerdokumentet fra Helse Sør-Øst innen ernæring. Ernæringsrådet, som er 
sykehusets overordnede råd i forhold til ernæringsfeltet, skal lage en strategi med tilhørende 
handlingsplan innen fagfeltet. En sentral oppgave for Ernæringsrådet er å bidra til at 
sykehuset gjennomfører ernæringsscreening av alle pasienter for å avdekke pasienter med 
underernæring samt pasienter med ernæringsmessig risiko.  
 
Alle pasienter som innlegges på OUS bør derfor gjennomgå en initial ernæringsscreening (dvs 
kartlegging av ernæringsstatus) som har til hensikt å identifisere pasienter som er underernært 
eller som trenger ernæringsbehandling av andre årsaker. Ernæringsscreeningen vil med stor 
sannsynlighet implementeres i OUS som del av innkomstjournalen som sykepleier registrerer 
ved innleggelse av pasienten. Denne initiale ernæringsscreeningen vil følge retningslinjene 
som er utarbeidet av Helsedirektoratet. Siden et relativt stort antall behandlingstrengende 
pasienter vil avdekkes, vil ansvarlige lege dermed ha behov for å henvise en rekke nye 
pasienter til ernæringsbehandling.  
 
Oslo Universitetssykehus har ca 310.000 unike pasientkontakter hvert år hvorav ca 200.000 
pasienter vil være aktuelle for ernæringsscreening. I dag gjennomføres ernæringsscreening 
bare sporadisk på enkelte avdelinger. Et moderat anslag er at en innføring av 
ernæringsscreening som obligatorisk del av innkomstjournalen vil avdekke at 10.000 nye 
pasienter (dvs ca 5 %) vil ha behov for ernæringsbehandling. Dette er pasienter som i dag 
ikke har et tilbud om ernæringsbehandling. Vi antar at 50 % av disse (ca 5.000 
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pasientbehandlinger) kan behandles av kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere og leger som 
er ansatt i ulike avdelinger ved sykehuset. Det er derfor et udekket behov på ca 5.000 
spesialiserte ernæringsbehandlinger per år. Vi estimerer at en etablert poliklinikk vil kunne ta 
ansvar for disse behandlingene.  
 
Dette vil også være i tråd med dagens utvikling ved Oslo Universitetssykehus der et økende 
antall pasienter behandles poliklinisk fremfor ved innleggelse.  
 
Samtidig tillegges sykehuset også en økende funksjon i forhold til kommunene og 
samhandlingsreformen. Poliklinikken i klinisk ernæring vil egne seg til å dekke store deler av 
denne aktiviteten.  
 
En poliklinikk vil stå sentralt i å heve kvaliteten på ernæringsstudiet ved universitetet. Studiet 
har i dag langt mindre klinisk praksis enn tilsvarende studium i Sverige, Danmark og de fleste 
andre land. Siden både antall ernæringsstudenter har steget og behovet for innholdet av 
klinisk praksis i ernæringsstudiet er økt, er det nødvendig å øke undervisningskapasiteten i 
kliniske fag og klinisk praksis. På linje med medisinstudiet vil studenter i første del av 
ernæringsstudiet overvære og observere klinisk behandling, mens de i siste del av studiet også 
vil inngå med enklere selvstendig pasientbehandling ved poliklinikken. Studentene vil derfor 
være en viktig ressurs i pasientbehandlingen. 
 
Arealbehov og finansiering:  
For å drifte poliklinikken bør det ansette 1 lege, 4 kliniske ernæringsfysiologer og 1 
bioingeniør/sekretær. Hver av de 5 kliniske stillingene vil gjennomføre omkring 1000 
behandlinger per år (gjennomsnittelig 5-6 behandlinger per dag), noe som tilsvarer omkring 
40 DRG poeng pr år. Dette er samme antall behandlinger som andre tilsvarende enheter kan 
vise til. Siden det vil være en behandlingsansvarlig lege ansatt ved poliklinikken vil alle de 5 
kliniske stillingene generere inntekter til sykehuset i form av DRG poeng. Dette tilsvarer 
driften av Lipidklinikken og mange andre poliklinikker. De 5 kliniske stillingene vil dermed 
gjennomføre omkring 5.000 behandlinger og produsere 5 x 40 DRG poeng = 200 DRG poeng 
totalt per år. Poliklinikken vil ha en inntjening i form av DRG poeng som dekker kostnader til 
lønn for 6 ansatte (1 lege, 4 kliniske ernæringsfysiologer og 1 bioingeniør/sekretær) og noe 
drift og husleie (se nedenfor).  
 
Nedenfor følger en oversikt over rombehov for en poliklinikk i klinisk ernæring. 
 

 Venteværelse til pasienter, ca 40 m2. 
 Resepsjon med skrankefunksjon, ca 10 m2. 
 Undersøkelsesrom og kontorer a 10-15 m2: Undersøkelsesrommene bør inneholde 

undersøkelsesbenk, høydemåler og tanitavekt med utskriftsmulighet, 
blodsukkerapparat, BT apparat, vask, PC og kontorpult og skinfold caliper og 
gripestyrke apparat.  

 Prøvetakingsenhet: Denne må inneholde undersøkelsesbenk, vask, sentrifuge, 
avtrekkskap, prøvetakingsstol, tilstrekkelig med skapplass til rør, nåler osv., samt et 
EKG apparat  

 Et større rom til iv. behandling og avanserte metoder, ca 40 m2. Bør inneholde 2-3 
senger eller liggestoler, TV, PC, internett slik at pasienter kan oppholde seg her lengre 
tid av gangen. (Dette rommet bør også kunne benyttes til ferdighetssenteret for 
studentene, for eksempel for å utvikle praktiske ferdigheter som innleggelse av sonde 
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til sondernæring og venflon til iv. ernæring. Rommet kan også inneholde instrumenter 
som kan benyttes felles til forskning, undervisning og klinisk behandling/ 
diagnostisering som f.eks apparat til indirekte kalorimertri) 

 Pasienttoalett. 
 Undervisningsrom og møterom: Skal kunne benyttes til gruppeundervisning av 

pasienter. Bør kunne disponeres av poliklinikken ved behov men det behøver ikke 
være direkte tilknyttet senteret. Slike møterom bør det arrangeres utstillingsvegger 
med pakningsemballasjer av mat knyttet til ulik kostbehandling og det må være 
tilrettelagt for foredrag for grupper på minimum 20 pasienter. 

 
Det vil være naturlig at sykehuset betaler leie for arealene som disponeres ved Universitetet i 
Oslo. Det er estimert en leiekostnad på omkring 550.000 kr per år (se nedenfor). Det 
estimeres et utstyrsbehov på omlag 1.500.000 kr for etablering av en poliklinikk i klinisk 
ernæring som dekker behovet beskrevet over (se vedlegg).  Poliklinikkens driftskostnader vil 
kunne finansieres innenfor inntjening i form av DRG poeng (se over). Poliklinikken vil være 
en fullintegrert del av OUS og ha egne datalinjer og selvstendig drift som andre enheter innen 
OUS. 
 
3.3 Senter for kliniske ernæringsstudier ved Universitetet i Oslo 
 
Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo representerer Europa’s største 
ernæringsmiljø knyttet til et medisinsk fakultet. Avdeling for ernæringsvitenskap er også blant 
de avdelinger ved Det medisinske fakultet med høyest publikasjonsfrekvens per fast 
vitenskapelig ansatt og størst innvilgelse av ekstern forskningsfinansiering fra EU-
programmer, Forskningsrådet og Kreftforeningen. En rekke av avdelingens ansatte arbeider 
med kliniske ernæringsstudier. Til enhver tid er det omkring 5-8 kliniske studier som er 
pågående. I dag organiseres disse studiene ad hoc ved omorganisering av ulike rom spredt ut 
over hele Domus Medica. En samlokalisering av utstyr og rom som benyttes til kliniske 
studier og konsultasjoner vil effektivisere disse studiene i stor grad og redusere kostnadene. 
 
De fleste av de kliniske studiene er samarbeidsprosjekter mellom forskere ved Universitetet i 
Oslo og forskere/klinikere ved Oslo Universitetssykehus. Organiseringen av et slikt felles 
forskningssenter vil være en unik mulighet for ansatte ved Oslo Universitetssykehus til å 
engasjere seg i forskningsprosjekter innen feltet. Sentret vil derfor bidra til 
kompetanseoppbygging og faglig utvikling innen fagfeltet klinisk ernæring ved Oslo 
Universitetssykehus. 
 
Det økte antall masterprosjekter innen klinisk ernæring som nå skal gjennomføres som en 
konsekvens av oppbyggingen av studiet, vil også kreve økt fokus og kapasitet på kliniske 
ernæringsstudier. Hvert år skal det uteksamineres 35 ernæringsstudenter, hvor alle skal ha 60 
studiepoeng i et forskningsprosjekt. Et slikt forskningssenter vil på en avgjørende måte kunne 
bidra til gjennomføringen av slike masterprosjekter. 
 
Senteret for kliniske ernæringsstudier vil også være gunstig for å posisjonering 
forskningsmiljøet i forhold til store sentersøknader fra Norges Forskningsråd, Stiftelsen 
Kristian Gerhard Jebsen og andre.  Ernæringsmiljøet ved UiO og OUS arbeider nå for å 
etablere et KG Jebsen senter for klinisk ernæringsforskning. Dersom dette Jebsen senteret blir 
etablert vil det inngå som en integrert del av Senter for Klinisk Ernæring. 
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Arealbehov og finansiering:  
To konsultasjonsrom på omlag 15-20 m2 ca 3 dager i uken vurderes som tilstrekkelig for å 
dekke behovet kliniske studier. Sambruk av spesialrom og avansert utstyr med poliklinisk 
virksomhet og ferdighetssenteret bør også være mulig. Utstyrsbehovet dekkes hovedsakelig 
ved flytting av eksisterende utstyr til lokalene og sambruk av utstyr ved ferdighetssenteret og 
poliklinikken. Driften dekkes innenfor avdelingens vanlige forskningsmidler.      
 
3.4 Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus 
 
I mai 2012 ble det søkt om opprettelse av en Nasjonal kompetansetjeneste i klinisk ernæring 
som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Denne 
søknaden fikk prioritet nr 1 ved behandling i ledergruppen i Oslo Universitetssykehus i juni 
2012. Søknaden er også behandlet og prioritert av Helse SørØst. Søknaden har nå vært 
behandlet i Helse- og omsorgsdepartementet. I svarbrevet av 1. februar 2013 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet blir Helsedirektoratet gitt i oppdrag å skaffe tilveie noen 
tilleggsopplysninger innen 1. mai 2013 før endelig beslutning om opprettelse av en Nasjonal 
kompetansetjeneste i klinisk ernæring kan fattes.  
 
Etableringen av en poliklinikk i klinisk ernæring og flere aktiviteter som er beskrevet i denne 
utredningen er overlappende med innholdet i søknaden om en nasjonal kompetansetjeneste. 
Dersom Oslo Universitetssykehus tildeles en Nasjonal kompetansetjeneste i klinisk ernæring 
vil samlokalisering med et Senter for klinisk ernæring gjensidig styrke hverandre. Det vil 
fremme kompetanseoppbygging, kompetansespredning og god utnyttelse av ressurser.  
 
Spisskompetansen innen forskningsfeltet klinisk ernæring finnes for en stor del ved Avdeling 
for ernæringsvitenskap ved UiO. For å sikre god kompetanseoverføring til helsetjenesten og 
klinikken vil vi anbefale at den nasjonale kompetansetjenesten ved OUS oppretter bistillinger 
for avdelingen vitenskapelige ansatte. Slike delte stillinger ved OUS og Med. Fak. er i tråd 
med institusjonenes ønske om bedre koordinering av ressursene. Utvikling av e-læringsmidler 
innen klinisk ernæring vil også bidra til kompetansespredning til helsevesenet og andre 
undervisningsinstitusjoner innen helsefag i Norge. 
 
Arealbehov og finansiering:  
Det anslås at det vil bli behov for 2-4 kontorplasser for personer ansatt ved Nasjonal 
kompetansetjeneste i klinisk ernæring. Driften av Nasjonal kompetansetjeneste i klinisk 
ernæring vil være selvfinansierende innefor en evt. bevilgning over statsbudsjettet.  
 
4. Samlokalisering og forslag til lokaler 

Det er helt sentralt at aktivitetene i de fire pilarene samlokaliseres og organiseres i et felles 
senter for å sikre en god samordning av ressurser. Det er avholdt møte med romkomiteene på 
Avdeling for ernæringsvitenskap og Institutt for medisinske basalfag. Et område i 1. etasje 
ved Avdeling for ernæringsvitenskap i Domus Medica er identifisert som et passende areal for 
senteret. Dette arealet utgjør ca 250-350 m2 pluss korridor. I tillegg kommer eksisterende 
undervisningsrom i 1. etasje ved Avdeling for ernæringsvitenskap som også vil inngå som en 
integrert del av senteret. Lokalisering av arealet (merket med grønt) kan sees i 
oversiktstegningen nedenfor.  
  



11 

 

Det er også markert en ny inngang til senteret/poliklinikken fra utsiden. Ny hovedinngang-syd 
til Domus Medica er under etablering ca 15 m vest for denne nye hovedinngangen (se bildet 
nedenfor). Det vurderes derfor som hensiktsmessig at senteres hovedinngang kan anlegges 
vis-a-vis hovedinngangen til Domus Medica. 
 

 
 
 
I dag benyttes disse lokalene til undervisning, kontorer for stipendiater/ingeniører/emeriti 
(rom 1182-1187), laboratorium (rom 1188), laboratorium for transgensenteret (rom 1181 og 
1174) analyselaboratorium (rom 1180) og diverse undervisningsrom.  
 
Rom 1181 og 1174 frigjøres nå siden transgensenteret flytter til nybygget ved Domus Medica, 
Laboratoriet i rom 1180 vil flyttes til annet sted på avdelingen. For å kunne fristille de andre 
rommene og dekke behovet for flere lesesalsplasser (se kart) trengs det tilleggsrom andre 
steder i Domus Medica i nærhet til Avdeling for ernæringsvitenskap. Romkomiteen ved IMB 
foreslår derfor at seminarrom 1128 nedlegges som et generelt undervisningsrom for 
basalfagene og at undervisningen her kan legges til nye undervisningsrom i tilbygget. 
Romkomiteen ved IMB foreslår at seminarrom 1128 bygges om til lesesal for 
ernæringsstudentene. (se Innstilling fra Romkomiteen ved IMB, januar 2013). I tillegg 
arbeides det for å finne erstatningsrom for stipendiater/ingeniører/emeriti. Instituttleder har 
forespeilet at rom 1131 (merket blått på tegningen) vil fristilles til kontorareal som 
erstatningsrom for det som må fraflyttes. Dette rommet på totalt 70 m2 vil bli omgjort til et 
kontorlandskap for stipendiater, deltidsansatte, ingeniører og emeriti.  
 
Rom 1172 er i dag lesesal for bachelorstudenter i ernæring. Disse studentene skal nå benytte 
lesesalsplassene som finnes andre steder i Domus Medica slik at rom 1172 omdisponeres til 
senteret. Kapasiteten på lesesalsplasser i hele Domus Medica vurderes som god og vi legger 
opp til at det vil være mulig å inkorporere laveregradsstudentene i ernæring ellers i bygget 
uten at maks romkapasitet på vil være oppnådd. Innenfor arealet vil det være lesesalsplasser 
for alle de 35 studieplassene i klinisk ernæring det siste året mens studentene arbeider med 
forskningsoppgaven. 
 
  

Planlagt ny 
inngang til
poliklinikken/
senteret

Ny hovedinngang
til DM‐sør som 
etableres vår 2013
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4.1.  Forslag til disponering av arealet: 
 Rom 1187: Resepsjon og kontor for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1186: Kombinert kontor for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1185: Kombinert kontor for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1184: Kombinert kontor for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1183: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1182: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten  
 Rom 1180: Kombinert laboratorium og prøvetakingsenhet for ferdighetssenteret, 

poliklinikken, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1181: Kombinert rom for ferdighetssenteret, forskningssenteret og poliklinikken 

til iv. behandling og avanserte metoder/instrumenter.  
 Rom 1437: Venterom for poliklinikken, ferdighetssenter, studiesenteret og 

kompetansetjenesten 
 Rom 1188: Deler av rommet omgjøres til pasienttoalett, resten til 

laboratorium/lagerrom. 
 Rom 1174: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1176: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1177: Pasienttoalett 
 Rom 1172-1173: Seminar og møterom for senteret 
 Rom 1189-1192: Kombinert undersøkelsesrom/behandlingsrom for poliklinikken, 

ferdighetssenter, studiesenteret og kompetansetjenesten 
 Rom 1170-1171: Seminar og møterom for senteret 
 Rom 1130: Kombinert studentkjøkken og undervisningsrom for ferdighetssenteret, 

poliklinikken og kompetansetjenesten 
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5. Omdisponering av kostnader for praksisundervisningen til en universitetslektor i 

klinisk ernæring ved poliklikken.  

Institutt for medisinske basalfag har utarbeidet et langtidsbudsjett for å implementere økt 
opptak av studenter i klinisk ernæring. Dette langtidsbudsjettet beskriver en gradvis 
opptrapping av vitenskapelige stillinger innen 2014. I tillegg er det lagt inn en gradvis 
opptrapping av driftskostnadene til undervisningen fra 2 mill. i 2013 til 2.5 mill fra og med 
2015. I dag utgjør ca 1.2 mill av disse driftskostnadene praksisundervisning i kliniske 
avdelinger. I 2015 vil denne kostnaden være økt til ca 1.7 mill i følge langtidsbudsjettet.  
 
Det er i dag utfordrende å finne tilstrekkelige praksisplasser til studentene i klinisk ernæring. 
Økningen i studentopptaket, sammen med økt fokus i studieplanen på klinisk praksis, vil 
gjøre dette langt vanskeligere. I 2014 og 2015 vil effektene av det økte studentopptaket også 
påvirke den mest klinisk relevante undervisningen og gi seg utslag i økt behov for antall 
praksisplasser. Etableringen av en poliklinikk i kliniske ernæring ved Oslo 
Universitetssykehus, lokalisert ved Avdeling for ernæringsvitenskap i Domus Medica, vil 
dekke dette økte behovet for praksisplasser. Økningen i kostnader i langtidsbudsjettet vil i sin 
helhet dekke de faktiske kostnader for praksisundervisning ved poliklinikken og tilsvare en 
universitetslektorstilling i klinisk ernæring fra 2015. 
 
En slik omdisponering av noe av driftskostnadene for praksisundervisningen (per i dag 
honnorar og timelønnet assistanse av et stort antall kliniske ernæringsfysiologer ute i 
klinikken) til lønnskostnader for en universitetslektorstilling i klinisk ernæring ved 
poliklinikken vil sikre tilfredsstillende kvalitet og lette organiseringen av undervisningen. 
Samtidig vil det løse problemet med å finne adekvate praksisplasser ute i klinikken.  
 
Det understrekes at dette ikke vil øke totalkostnadene i undervisningsbudsjettet for 
studieprogrammet i klinisk ernæring, det er kun en omdisponering av budsjettet som foreslås.  
 
6. Forankring i organisasjonene 

 Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring vil bli organisert som en integrert   
del av studieprogrammet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Ansatte ved 
Avdelingen for ernæringsvitenskap vil drifte ferdighetssenteret 
 

 Poliklinikk i klinisk ernæring vil bli organisert som en integrert det av Oslo   
Universitetssykehus. Ansatte ved Oslo universitetssykehus vil drifte poliklinikken. 
Det foreslås det at poliklinikken organisatorisk tilknyttes Avdeling for klinisk service, 
Kreft-, kirurgi-, og transplantasjonsklinikken. Det er imidlertid viktig å påpeke at 
poliklinikken på lik linje skal betjene pasienter fra alle klinikker ved Oslo 
universitetssykehus og at organisatorisk tilknytning i en klinikk ikke må være til 
hinder for dette. Det er også viktig å understreke at poliklinikken må organiseres slik 
det understøtter god samhandlingen med kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved alle 
de ulike klinikkene ved Oslo universitetssykehus. 
 

 Senter for kliniske ernæringsstudier vil bli organisert som en integrert det av   
Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Ansatte ved Avdelingen for 
ernæringsvitenskap vil drifte studiesenteret. 
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 Dersom det etableres en Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring vil   
denne bli organisert som en integrert det av Oslo Universitetssykehus. Alle nasjonale 
tjenester rapporterer til Stab for medisin, helsefag og utvikling i Oslo 
Universitetssykehus. Ansatte ved kompetansetjenesten vil tilsettes via Oslo 
universitetssykehus på basis av bevilgning over statsbudsjettet. 

 
 
Løsningsforslag til organisasjonsstruktur - Konsortieavtale 
 
Det ville være hensiktmessig å regulere samarbeidet rundt senteret i en konsortieavtale 
mellom Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Denne bør signeres av øverste 
administrativ ledelse i begge organsisasjoner. Det er skrevet en konsortieavtale mellom 
Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus for et nasjonalt senter for 
stamcelleforskning. På lignende måte bør konsortieavtalen som regulerer Senter for klinisk 
ernæring inneholde følgende:    
 

1. Konsortieavtalens omfang: Rammene for prosjektet, prosjektbeskrivelse,    
finansieringsplan og rapporteringskrav.  

2. Konsortiedeltakerne og administrative kontaktpunkter: Administrative     
kontaktpunkter for alle formelle forhold knyttet til avtalen, nye deltakere eller    
fratredelser. 

3. Organsiering og ledelse: Forslag om en styringsgruppe og en senterleder.     
Rapporteringsveier og stillingsbrøker samt detaljert beskrivelse av mandatet til     
styringsgruppen og senterleder. Regulering av klinikksjefens rolle  opp mot senteret 
og senterleder. 

4. Forsknings og undervisningsarbeid: Involverte forskergruppers bidrag til forskning     
og undervisning i tråd med prosjektbeskrivelse. 

5. Lokalisering og personalansvar: Arbeidssted og ansettelsesforhold  for     
kjerneansatte, forskningsgrupper og  administrativt personale. Avtalen vil regulere     
rapporteringslinjer, HMS ansvar og eventuelle personalsaker samt hvis aktuelt med     
nyansettelser. 

6. Kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet: Behov for en finansieringsplan,     
ev.bidrag til deltakernes engangsinvestering.  Vedr. bruk av UiO’s lokaler kan det 
være hensiktsmessig at UiO dekker internhusleien og OUS betaler leie til UiO for 
bruken av lokalene. Internhusleien dekker utgifter til: Renhold, Renovasjon, Energi, 
Vakthold, indre  vedlikehold, utgifter til TA, forvaltning av drift, offentlige avgifter,  
ytre vedlikehold. For personer som har tilsetting hos OUS, men som arbeider i 
prosjekter i UiOs lokaler, skal UiO evt kunne fakturere prosjektet for kostnader ved 
bruk av serviceavdelingen (IT-avdeling, Mekanisk verksted, Elektronisk verksted og 
Dyrestall).  

7. Arbeidsplan og rapportering: Veiledning til senterleders rapporteringslinje og  
lignende 

8. Prosjektbakgrunn og prosjektresultater: Forvaltning av resultatene iht. 
Samarbeidsavtalen mellom partene. 

9. Eiendomsrett og utnyttelse av resultater: Eiendomsretten til prosjektbakgrunnen 
beholdes av den konsortiedeltaker som brakte denne inn i prosjektet. Regulering av 
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kommersiell utnyttelse og fordeling av rettigheter mellom partene samt  håndtering av 
inntekter i prosjektet.  

10. Offentliggjøring av resultater: Regler for adressering ved publikasjoner 
11. Partenes ansvar for tap og skade. 
12. Avtalens gyldighet og avvikling av konsortiet. 

7. Etableringskostnader og driftskostnader til senteret 

Rammebetingelser og priser for fremleie av lokaler fra Universitetet i Oslo til Oslo 
universitetssykehus i forbindelse med en poliklinikk i klinisk ernæring og en eventuell 
nasjonal kompetansetjeneste i klinisk ernæring: 
 
Fakulteter har anledning til å fremleie mindre areal til viktige eksterne samarbeidspartnere 
som det foreligger en faglig samarbeidsavtale med. Fremleie skal godkjennes av 
Universitetsdirektøren.  I dette tilfelle vil det være aktuelt med fremleie av rommene 1173-74, 
1176-77, 1180-92, 1130, 1145, 1426, 1437 og 1439, hvorav 80 kvm utgjør laboratorium og 
445 kvm utgjør kontor/fellesarealer. Vi anslår at Oslo universitetssykehus og Universitetet i 
Oslo vil benytte 75% av kontor/fellesareal og 50% av laboratoriene/rom med avansert utstyr. 
Oslo universitetssykehus bør derfor betale leie for 40 kvm laboratorium og 334 kvm 
kontor/fellesareal.  
 
Prisen på arealet er avhengig av type areal og Universitetet i Oslo har følgende priser: 
Kontor    : kr 1.398 pr m2 pr år  
Laboratorium   : kr 2.167 pr m2 pr år  
Fellesarealer   : kr 1.398 pr m2 pr år  
 
Det aktuelle arealet for utleie til Oslo universitetssykehus (poliklinikk og nasjonalt 
kompetansesenter) er: 
 
Kontor/fellesareal (334 m2) : kr 466.932.- 
Laboratorium (40 m2)  : kr   86.680.- 
Totalt    : kr 553.612.- 
 
Inntektene fra utleie tilfaller den enheten som leier ut. Totale leieinntekter på kr. 553.612 pr år 
vil tilfalle Institutt for medisinske basalfag. 
 
Bygningsmessige endringer - etableringskostnader 
Det er nødvendig med noen bygningsmessige endringer for å etablere et Senter for klinisk 
ernæring (dvs. ferdighetssenter og forskningssenter ved Universitetet i Oslo og poliklinikk og 
kompetansetjeneste ved Oslo universitetssykehus).  Det er vanskelig å anslå hva slik 
kostnader blir, dette må beregnes av Teknisk avdeling. Et svært løselig overslag er kostnader 
på omkring 1 mill kroner. Dersom MedFak og Oslo universitetssykehus ønsker å gå videre 
med etablering av Senter for klinisk ernæring, vil Teknisk avdeling ved Universitetet i Oslo 
foreta en beregning av kostnadene ved ombyggingen. Detaljert beskrivelse av 
ombyggingsbehov, se vedlegg. 
 
Etableringskostnader – Nødvendig utstyr til senteret 
Det er i utgangspunktet tenkt at Oslo universitetssykehus anskaffer nødvendig utstyr til 
poliklinikken, mens Universitetet i Oslo anskaffer nødvendig utstyr til 
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ferdighetssenteret/studiesenteret. Mye utstyr vil imidlertid være fellesutstyr. Vi anslår at 
kostnadene fordeles med 3 mill til Universitetet i Oslo og 1,5 mill til Oslo 
universitetssykehus. Vedlegget beskriver nødvendig utstyr som må anskaffes for å etablere 
senteret. Totalt beløper dette seg til ca 4,5 mill kr (dvs. ca 1,5 mill fra Oslo 
universitetssykehus og 3,0 mill fra Universitetet i Oslo).  
 
Utover etableringsfasen vil utstyr til senteret anskaffes gjennom å søke vanlige kanaler.  
 
Etableringskostnader – personell 
For å etablere Senter for klinisk ernæring er det nødvendig at en person frikjøpes for å 
gjennomføre det betydelige arbeidet som en slik senteretablering vil innebære. Vi anslår at 
dette vil utgjøre en 50% stilling i ett år. I tillegg vil det være viktig å etablere e-læringsmidler 
og webbaserte hjelpemidler for pasientkonsultasjoner og adferdsendring for ferdighetssenteret 
og til bruk i praktisk pasientbehandling. Vi anslår at dette vil utgjøre en 50% stilling i to år. 
 
Drift av ferdighetssenteret og studiesenteret 
Drift av ferdighetssenteret og studiesenteret skjer innenfor Avdeling for ernæringsvitenskaps 
egne ansatte, det ordinære undervisningsbudsjett og interne og eksterne forskningsmidler. 
 
Drift av poliklinikk og nasjonalt kompetansetjeneste 
Drift av poliklinikken og en eventuell nasjonal kompetansetjeneste skjer innenfor Oslo 
universitetssykehus sine rammer, både personal og løpende driftsutgifter. 
 
OPPSUMMERING AV ØKONOMISKE FORHOLD 
 
Etableringskostnader MedFak, UiO OUS 
Ombygging av arealer 1.000.000  
Utstyrsanskaffelser 3.000.000 1.500.000 
Prosjektetablering (50% 
stilling i ett år) 

400.000  

Utvikling av e-læringsmidler 
til ferdighetssenteret (50% 
stilling i 2 år) 

800.000  

Totalt 5.200.000 1.500.000 
   
Driftskostnader MedFak, UiO OUS
Poliklinikken  553.612 i leieutgifter/år til IMB 

Inntjening i form av DRG 
poeng som dekker kostnader til 
lønn til ansatte og drift 

Nasjonal kompetansetjeneste  Dekkes evt. av midler over 
statsbudsjettet 

Ferdighetssenteret/ 
studiesenteret 

Interne midler ved Avd. 
for ernæringsvitenskap og 
omdiponering av 
undervisningsbudsjett til 1 
stilling som 
universitetslektor  
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8. Framdriftsplan for etablering av et Senter for Klinisk Ernæring 

Vi foreslår at utredningsgruppen omdannes til en prosjektetableringsgruppe som skal fungere 
som en styringsgruppe ved etableringen av et Senter for Klinisk Ernæring. 
Prosjektetableringsgruppen kan evt. styrkes ved behov. Utredningsgruppen skal rapportere 
kvartalsmessig status til fakultetsledelsen. Videre foreslår vi at førsteamanuensis Kjetil 
Retterstøl (som har hovedstilling ved UiO og bistilling ved OUS) frikjøpes for å fungere som 
prosjektleder i prosjektetableringsfasen (se budsjett over, 50% stilling i ett år). Følgende 
framdriftsplan vurderes realistisk: 
 

 Vår 2013: Godkjenning og forankring i OUS og UiO 
 Høst 2013: Nødvendig ombygging i 1 etasje ved Avdeling for ernæringsvitenskap, 

Domus Medica 
 Høst 2013: Etablering av en konsortieavtale 
 Høst 2013: Etablering av ”International Advisory Board” og styringsgruppe for 

senteret 
 Vår 2014: Innkjøp av utstyr, etablering av funksjoner i senteret 
 Septempber 2014: Offisiell åpning av senteret som del av Det Medisinske Fakultet’s 

200 års jubileum 
 

9. Konklusjon 

Denne utredningen understreker betydningen av en god samordning av ressursene og 
aktivitetene innen klinisk ernæring. For best mulig koordinering, er det helt essensielt at 
ressursene organiseres i et felles senter. Med utgangspunkt i den sentrale rollen klinisk 
ernæring har både innenfor behandling og prevensjon av sykdommer, konkluderer 
arbeidsgruppen med at opprettelsen av et Senter for klinisk ernæring vil være en reell styrke 
for universitetet og sykehuset. Senteret vil bidra til å heve kvaliteten i utdanningen av nye 
kliniske ernæringsfysiologer. Innenfor forskningen vil senteret stå sentralt at det er vanskelig 
å tenke seg kompetitive internasjonal forskning uten et slikt senter. Dessuten vil det løse store 
utfordringer innen ernæringsbehandling ved sykehuset. 
 
Flere kjente internasjonale institusjoner er gode eksempler på vellykkete modeller der  et 
senter for klinisk ernæring er knyttet opp mot sykehus og undervisning. De mest nærliggende 
å sammenligne seg med er ”Dietistenheten klinisk nutrition” ved Sahlgrenska 
Universitetsjukehus og ”Dietistmotagningen”, Skånes Universitetssjukhus. Videre er både 
”Walter Reed National Military Medical Center”, Bethesda og ”Clinical Nutrition Clinic”, 
Southwestern Medical Center i Dallas, reelle modeller for etablering av et senter ved 
Universitetet i Oslo. Ved oppstart av senteret vil fire til seks internasjonale eksperter innenfor 
klinisk ernæring bli invitert til å fungere som et ”International Advisory Board” for senteret. 
 
Med denne utredningen som grunnlag, bes instituttledelsen ved Institutt for medisinske 
basalfag, ledelsen ved Medisinske Fakultet og ledelsen ved Oslo Universitetssykehuset om å 
godkjenne forslaget til etablering og drifting av et Senter for Klinisk Ernæring samt dens 
finansieringsmodell i et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Oslo 
Universitetssykehuset. Videre bes det om at Institutt for medisinske basalfag godkjenner den 
foreslåtte arealplanen.  
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Vedlegg 1. Beskrivelse av ombyggingsbehov (UiO) 

Rom  Funksjon KVM Ombygging - beskrivelse 

1187  Resepsjon og 
kontor 

13,46  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye e-punkter. Lage 
resepsjonsluke i vegg mot 1437. Ny håndvask 

1186  Kontor  13,51  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter.

1185  Kontor  13,51  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter.

1184  Kontor  13,51  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter.

1183  Behandlingsrom  13,51  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1182  Behandlingsrom  13,48  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1181  Avanserte 
instrumenter  

39,86  Demontere laboratorieinnredning, vasker, og fjerne 
lettvegger til mørkerom. Montere hylleseksjoner, male 
vegger, evt. nye IT- og e-punkter og nye håndvasker. 

1180  Avanserte 
instrumenter  

39,88  Demontere/justere laboratorieinnredning/vasker. Montere 
hylleseksj, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter og håndv  

1188  Behandlingsrom  21,18  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1437  Venterom for 
poliklinikken og 
inngangsdør 

69,02  Lage nytt inngangsparti til senteret til rom 1437 ved siden av 
eller erstatte eksisterende nødutgang. Forlenge 
eksisterende gangvei frem til nytt inngangsparti. Male 
vegger. 

1439 Korridor 34,01  Male vegger 

1177  2 x pasienttoalett 
og lagerrom 

16,87  Flytte vegg (mot rom 1437) så langt som mulig inn i rommet 
og etablere 2 x pasienttoaletter innerst i rommet med 
håndvasker. Åpent ut mot rom 1437. Montere store 
skap/lagerseksjoner på vegger utenfor 2 x WC . Male 
vegger. 

1174  Kontor  18,70  Fjerne skillevegg, flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye 
IT- og e-punkter 

1176  Kontor  17,32  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter.

1173  Seminarrom  39,73  Dele rom i to, ny inngangsdør, flytte hylleseksjoner, male 
vegger og evt  nye IT‐ og e‐punkter 

1189  Behandlingsrom  10,75  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1190  Behandlingsrom  10,90  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1191  Behandlingsrom  10,89  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1192  Behandlingsrom  10,96  Flytte hylleseksjoner, male vegger, evt. nye IT- og e-punkter. 
Ny håndvask 

1130  Kombinert 
studentkjøkken 
og 
undervisningsrom 

51,75  Fjerning av laboratorieinnredning. Installasjon 5 x kjøkken 
arbeidsstasjoner og diverse kjøkkeninnredning, vasker, 
oppvaskmaskin. Heisbart bord (kombinert seminarbord og 
arbeidsbenk) som øy midt i rommet. Male vegger. 
Oppgradering av ventilasjonsanlegg. 

1145  Korridor 9,67   Male vegger 

1426  Korridor 41,44   Male vegger 

1128  Lesesal 71,10  Fjerne alt interiør og hyller. Montere nye hylleseksjoner og 
kontormøbler, evt. nye IT- og e-punkter. Male vegger 

1131  Kontorlandskap 71,70  Fjerne alt interiør og hyller. Montere nye hylleseksjoner og 
kontormøbler, evt. nye IT- og e-punkter. Male vegger 
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Vedlegg 2. Liste over inventar og utstyr til ferdighetssenteret (UiO) 

Utstyr ‐ Ferdighetssenteret  Spesifikasjon  NOK 

Undersøkelsesbenk x 5 
2 delt Undersøkelsesbenk vegghengt fast 
høyde  55 000

Avtrekksskap  Carbo 900 exhaust  14 800

Oppvaskmaskin  Oppvaskmaskin  10 000

Gulvvekt  Marsden ; USAMS 4203   3 200

Lab.benk  Rundsum  15 000

Bioimpedans  SMT medical technology GmBh  26 000

BT apparat x 5  4 995

Skin fold måler x 5  Caliper skin fold measurment  5 000

Gulvvekt x 5  Marsden ; USAMS 4203   16 000

Gripestyrke x 5  Jamar  10 000

Sentr.bord/Skranke/timebest  Møblemet og kontorutstyr (RUNDSUM)  50 000
Innredning 
student/demontstrasjonskjøkken  5 arbeidsstasjoner  75 000
Innredning seminarrom  50 000

DEXA  800 000

ulike webbaserte treningsverktøy for klinisk pasientkommunikasjon og atferdsendring.  20 000
hjemmebasert utstyr for intravenøs 
ernæring  22 000

testutstyr for sondeernæring,  19 000

Minus 80 Celsius frys  100 000

Armband activitets reg   25 000

Diverse småutstyr  125 000

EKG HVILE M/TOLKNING OG SPIROMETER  Leverandør Alere  18 000

24 timers blodtrykksapparat med 
software 

BT.APP.BOSO TM‐2430  Leverandør Ruuds 
eft x 2  29442

DOPPLER PD1+ combi pocket doppler  m/display og 2 MHz lydhode  8 383

Førstehjelpskoffert:  Ruuds eft  4 192

Seahorse XF96  Metabolisme analysator  900 000

SUM eks MVA     2 406 012

SUM  inkl MVA     3 007 515
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Vedlegg 3. Liste over inventar og utstyr til poliklinikken (OUS) 

Utstyr Poliklinikken  Spesifikasjon  NOK 

Sentrifuge  EBA 270, 4000 rpm  13 184

Kjølesentrifuge  Microfuge 22R  32 000

Prøvetakingsstol x 2  Merivaara prøvetakingsstol  19 800

EKG apparat  Spirare EKG   30 500

Trillebord  Høyt trillebord (et med 5‐6 hyller)  5 000

Høydemåler  Soehnle 5003 ultraportabel høydemåler  2 290

Div småutstyr  pH‐metre, lab. vekter og annet småutstyr   30 000

Lengdemåler barn  Seca 416 lengdemåler for spedbarn  3 790

Oto/Oftalmoskop  Keeler Practitioner otoskop‐/oftalmoskopsett x 2  7 890

Klinisk basisutstyr  Littman stetoskop, reflekshammer, pennelykt etc  3 500

Hånddoppler 
UltraTec PD1+ Combi universaldoppler med 
display  5 925

Prope  UltraTec PD1 doppler (2 MHz probe)  2 800

Klinisk øretermometer  Riester ri‐thermo N termometer  690

Blodtrykkapparat  Riester i‐vital spot check monitor   13 900

Hjertestarter  Lifeline hjertestarter  15 600

Seng x 3  Mercell sykehusseng x 3  37 500

TV  5 000

PC/internett til pasient x 3  10 000

Høydemåler  Soehnle 5003 ultraportabel høydemåler  1 800

BT apparat  Blodtrykksapparat UA‐767 plus 30   999

EKG apparat  Spirare EKG   24 000

Tanitavekt x 5  130 000

Høydemåler x 5  11 450

Skin fold måler x 5  Caliper skin fold measurment  5 000

Gripestyrke x 5  Jamar  10 000
ind calorimetri, deks top 
m/hette  Quark  150 000
oksygenopptak ved ulike 
sykkel/tredemølletester  285 000

Vekt (0,1 mg ‐ 100 g)   40 000

blodtrykk 24‐TIMER  30 000
Mobiliserbar bioimpedans ; 
Akern  30 000

Sengevekter og rullestolvekter  100 000

Multifrekvens Tanitavekt med utstyr for fasevinkel målinger   150 000

SUM eks MVA     1 207 618

SUM  inkl MVA     1 509 523

 


