
 
 

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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Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D – 01 Døgnområde somatikk - 
Nye Aker  

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130547 Dok.dato: 17.10.2022 

Møtedato: 14.10.2022  Sted: Teams 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator Nye OUS OUS x 

Fagkoordinator Nye OUS  x 

ARK Prosjekteringsgruppen 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 01 Døgnområde somatikk. 

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 

Punkter som ble gjennomgått i møtet er skrevet inn med rød tekst under.  

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 Medvirkning forprosjekt D4 –  

Gruppe 01 Døgnområde somatikk voksne - Aker 

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130547 Dok.dato 03.10.2022 

Medvirkn.møtedato 12.09.2022 / start kl. 8:30 – slutt kl. 10:45 Frist for 
tilbakemelding 

11.10.2022 kl. 12  

Medvirkn.gr.leder Anne Lise Fjellet   

 

Tilbakemelding på referatet 

Godkjent 
 

 

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

04-02-01 MVG stiller seg positiv til forslaget om flytting av en arbeidsstasjon i østre fløy. 

04-02-02 Skal det være toalett/dusjstol eller klapp sete på veggen? De ulike avdelinger har forskjellig behov og det er fint om vi kan prioritere ulikt. 

04-02-03 Toaletter til ansatte og pårørende. MVG støtter ikke tanken at pårørende skal bruke pasientbadet eller wc i fellesområdet. Det er ønskelig at antall 
toaletter økes. (tas videre i egen gruppe). 

04-02-04 MVG ønsker å presisere at vi mener at alle fagenheter, uansett størrelse, har behov for kontor. Lederteamet driver kontinuerlig 
opplæring/supervisjon for å følge opp nyansatte. Det er mange uerfarne på en sengepost og det er svært viktig at de følges opp. 

04-02-05 MVG ønsker å legge til at det på enkelte døgnområder (for eksempel nevrologisk avdeling, geriatrisk avdeling) er viktig at klinisk service har kontor 
plass på avdelingen. Det er tett samarbeid og oppgaveglidning mellom de ulike profesjoner på avdelingene. 

04-02-06 Det er et stort ønske fra MVG at avdelingen har et område for ventesone. Det gjelder både pasienter som skal utskrives og innlegges. Området må 
være stort nok til ev en seng/båre. Forslag fra arkitekt med ventesone ved trappeheiser, likte vi. 

• 04-05 MVG ønsker tegninger i stor størrelse for å bruke til informasjon i avdelingen. (de er mottatt nå) Det er bekymring i gruppen for om vi klarer å ta 
imot pas og pårørende godt nok da vi ikke får en ekspedisjon hvor de kan henvende seg.    
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Tilbakemelding fra Nye OUS 

Kommentarer til referatet: 
Ingen kommentarer fra Nye OUS. 
 
Kommentarer til tilbakemeldingsskjemaet: 
04-02-01 Plassering av arbeidsstasjon i nord 
Nye OUS støtter forslag om endret plassering av arbeidsstasjon i nord (i østre fløy). 
Dette implementeres i tegninger av ARK, saken lukkes.  
 
04-02-02 Bad med skråvegg for bedre synsvinkel til pasient 
Nye OUS stiller seg bak MVG angående innspillene til bad med skråvegg, hvorvidt det vil være trillbar toalett-/dusjstol eller klapp-sete på vegg inne på pasientbad, 
vurderes og avklares i detaljprosjektet. 
Innspillet tas med og behandles i detaljprosjektet, saken er åpen og utredes videre. 
 
04-02-03 Toaletter til ansatte og pårørende 
Nye OUS støtter at ARK ser på muligheten for å øke antall WC til ansatte/evt. pårørende i hvert døgnområde. I perioder på døgnet er døgnområder travle med mange 
yrkesgrupper/pårørende utover de som har fast tilknytning til arbeidsstedet.  
Det pågår en toalett-telling i hele Nye Aker. Ved behov, vil antall toaletter justeres i detaljprosjektet. Saken er åpen og utredes videre.  
 
04-02-04/04-02-05 Antall kontorer/Klinisk service 
MVG mener det er for få klinikknære kontorer, antall kontorer er per i dag 2 kontorer per døgnområde med 30-34 pasientsenger. Fagfordeling er ikke avklart og vil 
trolig ikke avklares før nærmere innflytting. OUS vil være ansvarlig for organisasjonsutvikling og organisering til de nye sykehusene står klare til bruk.  
Det planlegges for at klinisk service kan benytte arbeidsplasser i tverrfaglig arbeidsrom, stillerom og indre/ytre arbeidssone ved behov for arbeidsplass i 
funksjonsområdene. Saken lukkes.  
 
04-02-06 Spise-/oppholdssone 
Nye OUS støtter gruppen i at det vil være behov for en oppholds-/ventesone for pasienter med gode hvilestoler og mulighet for plass til transportbåre, noe som må 
tas med videre til detaljeringsprosjektet.  
Innspillet tas med og behandles i detaljprosjektet, saken er åpen og utredes videre. 
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EVENTUELT - Ytterligere punkter fra referat som ikke er kommentert i tilbakemeldingsskjema: 

• I hc, wc bør det legges inn stellebenk. Innspillet tas med og behandles i detaljprosjektet. Saken er åpen og utredes videre. 

• Observatør fra OSS hadde kommentarer til flyten av varer inn og ut av døgnområdet. Dette skal tas videre i de neste faser av prosjektet. Saken er åpen og 

utredes videre. 
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