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Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D – 19 Forskning, undervisning 
og universitetsareal - NRH 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130788 Dok.dato: 13.10.2022 

Møtedato: 13.10.2022 Sted: Teams 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator  OUS X 

Fasilitator  HSØ PO X 

Referent  HSØ PO X 

 

Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 19. 

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 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- Møte 04 akt D- 19 

FOU – Nye Rikshospitalet 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130788 Dok.dato   

Medvirkn.møtedato 12.09.2022 Frist for 
tilbakemeld 

10.10.2022 

Medvirkn.gr.leder Shuo-Wang Qiao     

  

Tilbakemelding på referatet 

Ad punkt 04-02a i referatutkastet 

Medvirkningsgruppen syns ordlyden i første kulepunkt ikke reflekterer tydeligheten i tilbakemeldingene fra medvirkningsgruppen.  

  

Vi foreslår alternativ tekst: «Arealer til undervisning, forskning og simulering bør plasseres i tilhørende funksjonsområder. Areal tilhørende f.eks 
akuttmottak, intensiv eller operasjon plassert utenfor disse områdene vil fort miste sin funksjon da de ansatte har begrenset mulighet til å forlate 
funksjonsområdet sitt. F.eks var simuleringsareal tilhørende akuttklinikken tenkt å kunne integreres i daglig drift ved å tilby lavterskel trening og 
simulering tilgjengelig i den kliniske hverdagen. Når disse arealene flyttes ut i andre avdelinger vil simuleringsfunksjonene overlappe funksjoner som 
kan dekkes av Simuleringssenteret.»  

  

  

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

 Kommentar fra Nye OUS 

Nye OUS har flyttet dette avsnittet «Generelle betraktninger» ned fra punktet: «Tilbakemelding på referat» da det som her anmerkes ikke ble tatt 
opp i møte D4, men er slik MVG selv benevner det i mail ved oversendelsen av tilbakemeldingsskjema; «generelle betraktninger på hele 
prosessen.»   

  

Generelle bemerkninger 
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Siden dette er det siste møtereferatet i forprosjektet tillater vi oss å komme med noen generelle bemerkninger som ikke nødvendigvis ble drøftet 
på det siste møtet, men som har satt preg på hele møteserien. 

  

- Det tildelte arealet til OUS forskning og undervisning er ikke tilstrekkelig til at OUS kan utføre sine lovpålagte oppgaver innen forskning og 
undervisning. OUS vil heller ikke kunne følge opp sine egne strategiplaner for forskning og utdanning ved skissert nåværende løsning for FoU i Nye 
RH. Det henvises til bekymringsbrev fra gruppeledere til direktør Smeland og Ebbesen 09.04.21. 

- Gruppen ser med stor bekymring på at medvirkningsgruppens behov for mer areal til forskning og undervisning til OUS ikke blir hørt, fordi dagens 
begrensede areal satt av til forsknings og undervisning i nye bygg vil medføre at OUS ikke kan oppfylle myndighetens og eieres krav til opplæring av 
helsepersonell samt forventet økt aktivitet med flere kliniske studier. Vedlikehold av dagens forskningsaktivitet er sterkt truet ved innflytting i nye 
bygg, dersom dagens arealplan for forskning i Nye OUS ikke økes betraktelig.  

  

- Gruppen gjentar også sin sterke bekymring for at det er satt av for lite areal til utdannelse av eget personell (slik som lovpålagte økte krav til LIS-
utdannelsens veiledning og opplæring av annet helsepersonell). Tilsvarende bekymring gjelder også manglende planlagt areal for opplæring av 
helsefagstudenter, noe som MVG FoU har tatt opp siden første MVG-møte. 

  

- Gruppen er bekymret for kontorsituasjonen for forskere ansatt ved OUS gitt den overordnede skisserte løsningen for kontorutforming med 
overvekt av 6-delte kontorer og kun et fåtall av cellekontorer (skissert totalt 15 cellekontorer i MVG21 for NRH).  

  

- Gruppen bemerker også at Simuleringssenter (SIM-senteret) og biobank ikke er planlagt i prosjektet i etappe 1. 

  

- Gruppens oppsummering av medvirkningsprosessen gjennom hele forprosjektet er vedlagt i separat dokument. 

  

  

Tilbakemelding fra MVG 19 FOU på saker tatt opp i møtet 

  

Kommentar fra Nye OUS  

De følgende punktene er flyttet fra avsnitt: «Tilbakemelding på referat», til: «Forslag til endringer innen gjeldende aktivitet», dette da MVG 19 her, 
slik Nye OUS oppfatter det, ikke kommer med tilføyinger på referatet, men tilbakemeldinger i etterkant av møtet. 
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04-02 Andre kulepunkt, kontorer. 

UiO har hatt eget møte med Nye OUS hvor kontorløsninger ble diskutert. På bakgrunn av dette ønsker UiO å endre referatet til følgende: 

  

Kontorutforming er besluttet for Nye OUS med en blanding av 1, 2 og 6 mannskontorer, og dette valget får konsekvens for utforming av UiO 
kontorer også i den grad man ønsker å blande OUS- og UiO-kontorer. UiO ønsker ikke store kontorrom, spesielt 6-mannskontorer som utgjør 
hovedmassen av kontorplasser i skissen. UiO ber om at man ser på muligheten for primært tomannskontorer som hovedalternativ for UiO 
kontorplasser, med noen få 4-mannskontor, men ingen 6-mannskontorer. I lys av bortfall av enkeltmannskontor ønsker UiO at det legge inn flere 
stillerom på 5 kvm, små møterom, osv. UiO ønsker fortsatt at UiO-kontorer til ikke-administrative personelle ligger i samme områder som kontorer 
for OUS. 

  

Kommentar fra Nye OUS 

Referatet foreslås ikke å bli endret, da det slik det er skrevet gjenspeiler det som ble tatt opp i møtet. MVG 19 kommer her, slik Nye OUS oppfatter 
det med en tilbakemelding til prosjektet utfra møter avholdt etter MVG-møtet. 

HSØ PO: Støttes. Referatet endres ikke.   

  

  Ad punkt 04-02b, Bygg J plan 04 

 Soverommene som var blitt plassert i arealene til operasjon / intensiv er ikke ønsket ettersom operasjon, postoperativ og 
intensivavsnittene antas å ønske seg forsterket hygiene og adgangskontroll og derfor er mindre egnet som overnattingssted for 
medisinstudenter.  

  

Nye OUS informerer om at det i utsendt referat fra møte D4 ble anført en etterskrift fra PO:  

Etterskrift:  

De to overnattingsrommene på intensiv for UiO/student skal være for ansatte ved OUS, mens overnatting UiO/student skal være plassert annet 
sted. Det vil derfor bli gjort et bytte av plassering i neste fase. 

  

Ad punkt 04-02c, Bygg J plan 05 

 Klinisk forskningspost: her ønskes noen interne omrokkeringer for å øke funksjonaliteten.  
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A) det ikke er hensiktsmessig at tilgang til laboratoriet 14.01.010 krever gjennomgang gjennom et observasjonsrom hvor det ligger pasienter.  

B) Det er krav om låsbart arkiv, det må settes av areal på ca 10 kvm til dette.  

C) Man trenger et eget rom på cirka 2 kvm for ultrafryser, det foreslås å gjøre om et planlagt areal for WC til dette formålet.  

Se vedlegg for forslag. 

  

 Tekjøkken rom 15.01.109 er godt plassert der den er i dag forutsatt at de 4 overnattingsrommene samlet blir til UiO overnattingsrom. Det 
er fint å ha tilgang til kjøkken for studentene som overnatter.  

  

 MVG er fornøyd med plassering av et undersøkelsesrom som er flyttet hit fra intensiv. 

  

 Det er 4 store 6-mannskontorer for UiO her uten at det er OUS kontorer i gult i dette området. UiO ønsker å endre disse store kontorene til 
mindre kontor, a la det som er tegnet for rom 13.11.011 (tomannskontor, brun), og helst blandet med OUS kontorer.  

  

  

Ad punkt 04-02d, Bygg J plan 06 

To undersøkelsesrom som ikke er funnet plass til på PO/intensiv og plassert på nyfødtintensiv, er nå flyttet en etasje ned. Fortsatt ikke optimalt.  

Det er svært beklagelig at man fremdeles ikke har kunnet plassere noe av de to simuleringsclustrene på PO/intensiv. Noe av poenget med å kunne 
trene / debriefe ‘hands-on’ i et simuleringsrom der og da faller bort når man må bevege seg ut av det aktuelle arbeidsområdet og opp flere etasjer. 

  

Tilbakemelding fra Nye OUS 

MVG- Generelle bemerkninger 

 Gruppens oppsummering av medvirkningsprosessen gjennom hele forprosjektet er vedlagt i separat dokument. 

Vedlegg: «MVG19 Forskning og undervisning. Medvirkningsprosess og mangeloversikt.» 

  

Kommentar fra Nye OUS 

Vedlegget oversendes HSØ PO med tilbakemeldingsskjemaet.  
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Råd, innspill og endringsforslag fra medvirkerne er dokumentert i referater fra møtene, gjennomgått i aktuelle fora og fortløpende innarbeidet i 
prosjektet. Men endringsønsker om økte arealer og kapasiteter som har gått ut over konseptets rammer, er ikke innarbeidet i prosjektene.  

  

For forskning og undervisning har det vært de samme arealrammer i forprosjektet som i konseptfasen, det ble ikke noen økning i areal til FOU for 
OUS eller UiO fra konseptfase til forprosjekt. Universitetet i Oslo har selv meldt inn det areal de ønsker å disponere fra etappe 1. Det vedlagte skriv 
fra medvirkningsgruppen beskriver en del tiltak som krever et økt arealbehov - et areal som eier har valgt ikke å prioritere inn i etappe 1. 
Medvirkningsgruppen skal ha honnør for å bidra til å finne gode løsninger for det areal som tross alt er lagt inn til dette formål. 

  

Videre er det i forprosjektet, etter ønske fra UiO overført 170 kvm fra NRH til NSA.  

  

I tillegg har programstyret, som et kostnadsreduserende tiltak vedtatt å utsette etablering av et stort auditorium, og at det samtidig skulle 
etableres to seminarrom a 65 kvm som erstatning for dette. I programstyret for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er både verneombud, tillitsvalgte 
og brukere representert. Programstyret behandlet 04.02.2022 sak 24 2022 "Utsette bygging av et auditorium ved Nye Rikshospitalet". Følgende 
enstemmige vedtak ble gjort: 

 "Programstyret gir sin tilslutning til at det planlagte store auditoriet ved Nye Rikshospitalet ikke blir etablert i etappe 1. Dette forutsetter at A. De 
øvrige planlagte arealene til forskning og undervisning både for OUS og UiO blir innplassert i etappe 1 ved Nye Rikshospitalet, B. Det etableres to 
ekstra seminarrom med plass til 40 deltakere hver i nybygg ved Nye Rikshospitalet i etappe 1 (helst vegg-i-vegg med skyvedør mellom)." 

HSØ PO: Vedlegg mottatt.  Endringer i arealrammen må meldes inn som en programavklaring.  

  

MVG- Ad punkt 04-02a i referatutkastet 

 Andre kulepunkt, kontorer. 

 UiO har hatt eget møte med Nye OUS hvor kontorløsninger ble diskutert. 

  

Kommentar fra Nye OUS 

MVG 19 viser her til et møte den 23.09 mellom Nye OUS og UiO. Her ble det blant annet diskutert utformingen av arealet for 
instituttadministrasjonen i M, 11 etg, der det i skisser vist i MVG-møte D4 i hovedsak kun var ene-kontorer. I nevnte møtet vurderte man dette på 
nytt og UiO besluttet da følgende: 
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«Bygg M plan 11 (instituttadministrasjonen) har lagt inn en rekke enekontorer på 9 kvm på sørveggen, med svært bred korridor utenfor. Ved å 
trekke korridorvegg noe ut, vil alle kontorer kunne utvides til 12 kvm og gi plass til 2 ved ønske/behov, og gi bedre brutto/nettofaktor i tillegg til ca. 
25 ekstra kontorplasser. UiO bekrefter at de ønsker en slik løsning.». 

HSØ PO: En eventuell endring må sendes inn som en programavklaring.  

  

MGV- Kontorer generelt 

Kommentar fra Nye OUS 

Utforming av kontorer for både UiO og OUS skal detaljeres ut i kommende faser. Nye OUS vil på sikt utarbeide et konseptnotat om kontorer i nye 
Sykehusbygg som vil prøve å tydeliggjøre hvordan man tenker seg bruk av kontorarbeidsplasser i nye bygg. Dette også sett opp mot alle tverrfaglige 
arbeidsstasjoner/rom som etableres i nye bygg. HSØ PO jobber også med å utarbeide en oversikt over det totale antall kontor- og arbeidsplasser 
som foreløpig er planlagt i nye bygg. HSØ PO: Åpen - utredes videre.   

  

MVG- Ad punkt 04-02c, Bygg J plan 05 

 MVG- Klinisk forskningspost 

  

Kommentar fra Nye OUS.  

Ad pkt. A.  

1. Dette vil kunne ses på i neste fase.  HSØ PO: Åpen - utredes videre.   

Ad pkt. B og C.  

Det er krav om et visst antall WC og HC WC i forhold til antall pasienter og ansatte som skal være i et funksjonsområdet og det skal også være egne 
WC definert for ansatte. Det MVG her foreslår er at antall WC for enheten reduseres fra fire til to. Nye OUS antar at dette ikke vil bli godkjent av 
arbeidstilsynet, men hvorvidt et WC kan tas ut av programmet og omdisponeres til arkivrom, og et annet WC tas ut og omgjøres til rom for 
ultrafryser, bes PG likevel ta en vurdering på. HSØ PO: Åpen - utredes videre.   

Se ellers vedlegg: «Tegninger møte 4 KPF». 

  

 MVG- 4 store 6-mannskontorer for UiO uten at det er OUS kontorer i gult i dette området.  
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Kommentar fra Nye OUS 

Utforming av kontorer skal som nevnt ses videre på, men Nye OUS støtter at det også etableres gule kontorer i 5 etasje sammen med kontorer for 
UiO. Byggets geometri er likevel styrende for hvordan utforming av kontorer blir i dette området, men den endelige utformingen og 
forholdsmessigheten mellom UiO og OUS tar i neste fase. HSØ PO: Åpen - utredes videre.   

  

MVG- Ad punkt 04-02d, Bygg J plan 06 

To undersøkelsesrom som ikke er funnet plass til på PO/intensiv og plassert på nyfødtintensiv. 

  

Kommentar fra Nye OUS 

Det er for bygg J, plan 03 og 04, som opplyst i møte D4 og foregående møter, meget tettpakket med funksjoner som tilhører det definerte området, 
og derfor har det dessverre vært utfordrende å få inn SIM-cluster slik MVG har ønsket. Det vil jobbes videre med å optimalisere disse to planene i 
neste fase og innspill fra MVG tas med i det videre. HSØ PO: Åpen - utredes videre.   

  

 

 
 

EVENTUELT - Ytterligere punkter fra referat som ikke er kommentert i tilbakemeldingsskjema: 
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