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Møte:  Medvirkning hovedaktivitet C - Gruppe 4.1 Poliklinikk 
og 4.2. Dagbehandling Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 76805 Dok.dato: 02.03.2021 

Møtedato: 01.03.2021 Sted: Teams 

Referent: Ingeborg Sand Neste møte: 12.04.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Gry Håvi Gruppeleder/ Sykepleier OUS 4.1  X 

Tone Walstad Fagperson/ Sykepleier OUS 4.1 X 

Kristin Astrid Øystese Fagperson/ Overlege OUS 4.1 X 

Svein Solheim Fagperson/ Overlege OUS 4.1 X 

Omara Hussain Fagperson/ Helsesekretær OUS 4.1 X 

Randi Kværnø Fagperson/ Sykepleier OUS 4.1 X 

Anne Kåsin Verneombud/ Sykepleier OUS 4.1 X 

Marie Holmseth Tillitsvalgt/ Ledende sykepleier OUS 4.1 X 

Saba Bahlbi Kahsay Tillitsvalgt/ Helsesekretær OUS 4.1 X 

Trine Strøm Tillitsvalgt/ Spesialfysioterapeut OUS 4.1 X 

Cecilia Tokheim Tillitsvalgt/ Overlege OUS 4.1 X 

Shahram Ariafar Brukerrepresentant OUS 4.1 X 

Christa Bruun Gruppeleder/ Sykepleier OUS 4.2 X 

Christina Hovland Fagperson/ Sykepleier OUS 4.2 X 

Marianne Fidjeland FagpersonSykepleier OUS 4.2 X 

Torgeir Søvik Fagperson/ Overlege OUS 4.2 X 

Tonje Taugbøl Fagperson/ Sykepleier OUS 4.2 X 

Bente Vilming Fagperson/ Overlege OUS 4.2 X 

Mari Elise Grøstad Verneombud/ Sykepleier OUS 4.2 X 

Irene Urnes Tjernlund Tillitsvalgt/ Sykepleier OUS 4.2 X 
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Jørgen Michelsen Tillitsvalgt/ LIS OUS 4.2 X 

Rune Berglien Brukerrepresentant OUS 4.2 X 

Marit Krogsrud Fagkoordinator Nye OUS X 

Trond Strømme Fagperson Nye OUS X 

Anne Guri Grimsby Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Thea Koren Fasilitator HSØ PO X 

Ingeborg Sand Referent HSØ PO X 

Kristin Mørk Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

 

Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

01.00  Møtet er det første i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og 
som skal ivareta medvirkning i forprosjektet for Nye Aker.  
  
Medvirkningsgruppen skal vurdere og gi innspill til funksjonsplassering i 
bygget  
• Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov  
• Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene  
• Behov for videre bearbeiding  

 
Agenda 

• Velkommen og agenda for dagens møte 

• Dokumentasjon av deltakere 

• Spilleregler, møtekultur 

• Tråden fra konseptrapport- fagrapporter- funksjonsprogram til 

forprosjekt 

• Hovedaktivitet C funksjonsplassering 

• Presentasjon av prosjektet og gjennomgang av materialet 

• Diskusjon og oppsummering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Info 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som 

ble gjennomgått i møtet. 

Nye OUS har fått tilsendt link til film som de deler med 

medvirkningsgruppen. 

 

 

Fagkoordinator 

Nye OUS 

Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet. 

01.01  Gruppeleder ønsket velkommen og tidligere utsendt agenda og 

saksunderlag (bilde 001-004) ble gjennomgått.   

 

 

 

 Info 

 

 

01.02  Alle deltakere tilstede i møte presenterte seg og deltakelse ble registrert.    Info 

01.03  Fagkoordinator Nye OUS presenterte og kommenterte fra 

presentasjonen som er sendt ut som saksunderlag før møte (bilde 005-

010).   

Fagkoordinator orienterer om at referansegruppene skal ha møte uke 16, 

og blir derfor involvert mellom medvirkningsgruppemøte 2 og 3. 

  Info 

01.04  Fasilitator HSØ PO presenterer og kommenterer fra presentasjonen som 

er sendt ut som saksunderlag før møte (bilde 011-017).  

   

01.05  Arkitektene presenterer prosjektet og forslag til innplassering av 
poliklinikk og dagbehandling i byggene. Presentasjon er sendt ut som 
saksunderlag før møte (bilde 018-046).  
 

Her refereres momenter fra innspill som ble gitt fortløpende fra 
medvirkningsgruppen som innspill til presentasjonen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Poliklinikk for barn og unge.  

Nye Rikshospitalet skal i hovedsak håndtere barn og unge. Det er ikke 

lagt inn dedikerte områder for dette i Nye Aker. Avdelinger hvor det vil 

være poliklinisk behandling av barn og unge ved Nye Aker må avklares. 

Etterskrift: Viser til fagrapport, Barn og unge i nye OUS. 

Plan 12 Dialyse og Infusjon:  

I utsendt materialet er det i plan 12 beskrevet plass til infusjon og dialyse. 

Prosjekteringsgruppen må undersøke om det er tilstrekkelig areal i 

etasjen til å dekke det programmerte arealet. 

 

Nye OUS 

 

 

 

ARK 

 

15.03.21 

 

 

 

05.04.21 

01.06  Diskusjon i medvirkningsgruppen er gjengitt punktvis under: 
 

Infusjon 

• Infusjon for flere pasientgrupper har ett høyt volum av pasienter 

per dag, dette kan medføre mye trafikk opp til 12 etg. 

Medvirkningsgruppen må vurdere om det er hensiktsmessig å 

plassere infusjon i 12 etg, eller om de ønsker å foreslå annen 

innplassering. 

• Begrepet infusjon må defineres nærmere. Hvilke fag/funksjoner 

inngår i området infusjon for Nye Aker. 

• Infusjonsbehandling av gyn/kreftpasienter fra Radiumhospitalet. 

Skal noe av disse funksjonene ivaretas på Nye Aker i fremtiden?  

• Skal infusjon ligge som en samlet enhet eller ønsker 

medvirkningsgruppen å fordele infusjonsbehandling fordelt til 

faglig nærhet med de polikliniske områdene?  

• OUS må se på framtidig driftskonsept for infusjonsenheten.  

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

Nye OUS 

 

Nye OUS 

 

Gruppeleder/ 

fagkoordinator 

 

 

 

 

15.03.21 

 

 

 

15.03.21 

 

15.03.21 

 

15.03.21 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Dialyse: 

• Plassering av dialyse i 12 etg. medvirkningsgruppen må vurdere 

om enhetene bør flyttes noe lenger ned, og må skrive 

begrunnelse for evt. slik forslag.  

• Brukerrepresentant påpeker at dialysepasienter må beskyttes 

mot smitte, det må tas høyde for videre behandling av pasienter 

som har smitte og innplassering av områdene jfr. avstand 

inngangsparti og tilgang heis og trapp. 

• Hvordan ivareta evt. hendelser med utagerende pasienter? 

Plan U1: 

• Medvirkningsgruppen må gjøre en vurdering i forhold til 

inngangspartier i plan U1. Antall innganger, beliggenhet, 

åpenhet/lukket, dag/natt. 

• Hvilke funksjoner bør ligge på plan U1, må ses på i sammenheng 

med muligheter dette arealet har i forhold til innganger og 

nærliggende funksjoner som akuttmottaket/obs.post 

Plan 01: 

• Medvirkningsgruppen må vurdere hvilke funksjoner som skal 

ligge i plan 01, med kort vei til/fra hovedinngang.  

• Det ble i møte diskutert samle eller skille polikliniske fag fra 

døgnområdene (moderklinikken). Nærmere fysisk lokalisering 

mellom spesialenhetene samle fagressursene innen sub 

spesialiseringen. Kan personalet benyttes bedre.  

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder  

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.21 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.21 

 

 

 

 

 

15.03.21 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

• Det ble beskrevet nærhetsbehov mellom ortopedisk poliklinikk 

og røntgenavdelingen og kort avstand for denne pasientgruppen 

fra hovedinngang.  

Hvile/observasjonsplasser.  

• Det er i dag programmert ca. 200 kvm for hvileplasser på Nye 

Aker. Det påpekes at det er behov for overvåkningsplasser for 

pasienter som kommer fra poliklinikken og skal legges inn på 

døgnområdet.  

• Medvirkningsgruppen må se på mulighet for gruppering og 

sambruk av arealet på tvers av polikliniske funksjoner. 

Detaljering og utforming av rommene hvile-, observasjons-, 

overvåkningsplasser må ses nærmere på senere i 

medvirkningsprosessen ved hovedaktivitet D. 

Kontorkonsept 

• Kontorer behandles i medvirkningsgruppe 21 

kontorarbeidsplasser og møterom. Det er programmert inn noe 

areal til kontor i poliklinikken, samt en øvrig felles pot. Det vises 

til rapport om kontorarbeidsplasser. Eventuelle innspill som skal 

behandles i medvirkningsgruppe løftes inn til Nye OUS via 

gruppeleder for koordinering med riktig medvirkningsgruppe. 

Sykehushotell 

Det ligger ikke eget sykehushotell i prosjektet Nye Aker. Det belyses i 

møte at det vil være pasientgrupper som ikke er direkte tilknyttet 

nedslagsfeltet for Nye Aker som vil ha behov for overnatting, eks 

protesepoliklinikken  

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

15.03.21 

 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 7 av 9 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

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

    
Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

PCI/ intervensjon 

Fagområde gjennomgås i gruppe 9 Bildediagnostikk.  

Innspill som skal behandles i denne gruppen løftes inn til Nye OUS via 

gruppeleder for koordinerer det inn i riktig medvirkningsgruppe..   

Andre tema: 

• Sløyfer fra prøvetaking og prøvemottak til poliklinikk må sees på i 

forhold til beliggenhet og flyt. 

• Sløyfe fra poliklinikk til døgnområder, hvordan kan disse 

ivaretas?  

• Krav til dagslys vil gjennomgås for alle funksjonsområder. Det vil i 

løpet av prosjektet bli utarbeidet dagslysberegninger for alle 

områder som har krav til dette. 

 

01.07  Hovedpunkter for bearbeidelse etter møte: 

Medvirkningsgruppen må se på plasseringer av avdelinger/funksjoner i 

arealet som er vist på tegninger tiltenkt poliklinikk, dagbehandling, 

infusjon og dialyse.  

Det må ses særlig på nærhetsbehov til andre avdelinger, innganger, 

avstander, pasientvolum og rene-soner for å sikre en effektiv og god flyt i 

områdene.  

 

Nærhetsbehov som blir diskutert i møte: 

• Fysio/orto – nærhetsbehov til bildediagnostikk.  

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.21 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

• Gastro og andre vakttunge områder – bør ligge tett knyttet til 

akuttmottaket. 

• Hjertemedisinsk avdeling – nærhetsbehov til døgnområde 

• Føde, gyn pol – nærhet til ultralyd og føden 

 

Eksempler på krav som kan tas med i medvirkningsgruppens vurdering 

når de tenker på funksjonsplassering:  

• Rene prosedyrer, det er viktig å tenke på hvor disse ligger. 

Pasientsikkerhet må prioriteres. 

• Spesialundersøkelser på inneliggende pasienter. Hvor er mest 

hensiktsmessig.  

• Hvilke prosedyrer har behov for anestesipersonell. 

• Skille dag og natt sykehuset. 

• Hvilke fasiliteter kreves for forskjellig pasientgrupper 

• Noen pasientgrupper som har behov for skjerming, områder som 

ikke bør ha høy trafikk forbi seg 

• Nærhetsbehov, effektive pasientsløyfer og samdriftsfordeler 

• Transport av varer, har noen funksjoner hyppig og/eller store 

vareflyter som bør prioriteres spesielt i forhold til varesløyfer? 

• Pasientvolum  
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

01.08  Videre prosess 

Alle parter starter omgående arbeid med innspill fra møtet, som 

forberedelse til neste møte.  

 

HSØ PO mottar omforente tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen. 

Gruppeleder samler og oversender tilbakemeldingene via fagkoordinator 

Nye OUS.  

 

Alle innspill som gjelder ønske om flytting av funksjoner skal inngå i en 

helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i fellesskap 

Alle 

 

 

Gruppeleder 

og 

fagkoordinator  

 

 

 

 

 

 

15.03.21 

Info 
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Tilbakemeldingsskjema 
Møte Gruppe 4.1 og 4.2 Pol- og 

Dagbehandling nye Aker
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr 768005 Dok.dato 02.03.2021

Medvirkn.møtedato 01.03.2021 Frist for tilbakemeld 12.03.21

Medvirkn.gr.leder Gry Håvi og Christa Brun 

Tilbakemelding på referatet
Generell bekymring for at ikke arealet blir inndelt I fagspesifikke poliklinikker. Dette mener fagmiljøet er viktig 
for pasientflyt og ressursallokering.


