
 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private  
leverandører og avtalespesialister. 
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Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D – 2.1/2.2 PHA døgn og 
poliklinikk voksne – Nye Aker Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130553 Dok.dato: 30.09.2022 

Møtedato: 29.09.2022  Sted: Sykehusbygg, Hoffsveien 10, Skøyen 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator Nye OUS OUS x  

ARK  Prosjekteringsgruppen, NSA x 

RUT Prosjekteringsgruppen  

Fasilitator  HSØ PO x 

Referent  HSØ PO  

 
Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 2.1/2.2 PHA døgn og poliklinikk voksne – Nye Aker 

Referat og tilbakemeldingsskjema fra OUS er gjennomgått i møtet og det er kommentert direkte i skjemaet hva som er avtalt for det videre arbeidet.  

Følgende kategorier er benyttet i møtet for å avklare status i sakene: 

1. Ferdig 
2. Lukket – implementeres/implementeres ikke 
3. Åpen - utredes videre 

Oppsummeringen fra avklaringsmøtet oversendes fra HSØ PO til OUS ved Nye OUS, som distribuerer dette videre i henhold til informasjon som ble gitt til 
gruppen i møte D4. 
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Tilbakemeldingsskjema  
 

Møte MVG  2 Pha Døgn og Pol ink. utenomhus Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
Saksnr 130553 Dok.dato 130922 

Medvirkn.møtedato 060922  Frist for tilbakemeld 270922 

Medvirkn.gr.leder Lisbeth Nilsen    

 

Tilbakemelding på referatet 

Rød skrift: HSØ POs kommentarer etter avklaringsmøte med arkitekt og fagkoordinator Nye OUS 29.09.2022 
  
 Driftsforutsetning poliklinikk: en pasient per time, fem pasienter per dag 

Saksopplysning: Planforutsetninger for beregning av kapasitet poliklinikk i psykisk helsevern og avhengighet er i Regional utviklingsplan HSØ 2035 satt til 8 timers 
åpningstid, 230 dager per år og 1,25 timer (75 min) per konsultasjon. Dette er også planforutsetninger i Hovedprogram Nytt sykehus på Aker Oslo 
universitetssykehus HF Del I Funksjonsprogram 2018, derav antall behandlingsrom. Lukket 

 NSF: Etter sammenslåing er medvirknigsgruppen blitt veldig stor som fører til at arbeidet er blitt veldig overordnet og er bekymret for at man ikke har fått gått i 
dybden på mange områder. 
Innspillet adresseres til Nye OUS for planlegging av neste fase i prosjektet. Ingen oppfølging fra HSØ PO - Lukket  

 Gruppeleder opplever et stort sakskompleks med mange innspill og diskusjoner. Anbefaler i detaljprosjektet at man ser på størrelse av grupper og informerer hvorfor 
resultatene blir presentert som de gjør. Samme kommentar som til punktet ovenfor. Ingen oppfølging fra HSØ PO - Lukket  

 

 

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

 Nordre Sinsen gård – forslag om å se på aktivitetsrom i 1. et.  
 

 Er det mulighet for flere skjermingsrom på akutt psyk. Er det mulighet å se på dette i sammenheng med Akuttområdet? 
 Ønsker bedre illustrasjon og beskrivelse av logistikkflyt på person og varer til og fra byggene 
  
 Innmeldt fra NPF :2 samtalerom per 10 senger er fortsatt for lite jmf erfaringene fra Kalnes. 
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    Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nordre Sinsen gård: Nye OUS ber PO om å se på om arealet i Nordre Sinsen gård kan disponeres til pasientbehandling, gitt at universell utforming samt 
robust og sikkerhet blir ivaretatt. Nordre Sinsen Gård kan sammen med tilhørende uteområder ha kvaliteter som kan gi en fin behandlingsarena.  
Spørsmålet om Nordre Sinsen gård kan disponeres til pasientbehandling, gitt at universell utforming samt robust og sikkerhet blir ivaretatt, tas opp til 
vurdering av HSØ PO i mellomfasen før oppstart detaljprosjekt. Åpen – utredes videre 
Akuttområdet: Nye OUS vil sammen med fagmiljøet i PHA se på arbeidsflyt og hvordan arealet kan utformes for å ivareta god akuttbehandling til PHA 
pasienter. Nye OUS ber også om at PO kan se på løsning for enkelte døgnområder i sør, nær akuttområdet, kan ha «trekkspill løsning» med plassering av 
dører i korridor for å kunne utvide og innskrenke skjermingsarealet etter behov.  
Spørsmålet om en «trekkspill løsning» med plassering av dører i korridor for å kunne utvide og innskrenke skjermingsarealet etter behov, tas opp til 
vurdering av HSØ PO i mellomfasen før oppstart detaljprosjekt. Åpen – utredes videre 
Logistikk: Viser til referat i MVG D4 hvor dette ble meldt inn.  
Illustrasjoner og beskrivelser av logistikkflyt på person og varer til og fra PHA byggene, vil bli presentert for medvirkning ved oppstart av detaljprosjekt. 
Åpen – utredes videre 
Samtalerom: Nye OUS vil innhente erfaringer fra andre nye sykehusprosjekter. Nye OUS foreslår også at PHA bør ta ut tall på antall behandlingssamtaler 
pr dag pr døgnenhet for å synligjøre behovet. Dette bør også sees opp mot framtiden behandlerbemanning pr døgnenhet.  
Ingen oppfølging fra HSØ PO - Lukket 
Medisinrom: Nye OUS er i kontakt med smittevern ang tilbakemelding. (Ref referat.)   
HSØ avventer tilbakemelding. (Parallell prosess pågår i OUS ifm. NSP). Åpen – utredes videre  

 

 

 

 


