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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:  Møte 01 akt C – 10 Laboratoriemedisin Nye 
Rikshospitalet 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 76933 Dok.dato: 01.03.2021 

Møtedato: 01.03.2021 Sted: Teams 

Referent: Ellinor Festø Bilet  Neste møte: 12.04.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Anne Ytreeide Stabell Gruppeleder OUS X 

Gorm Hansen Fagperson OUS OUS X 

Kristin Brandal Fagperson OUS OUS X 

Elisabeth Rosvold Fagperson OUS OUS X 

Nils Tore Vethe Fagperson OUS OUS X 

Trine Benjaminsen Fagperson OUS OUS X 

Hanne Norunn Sigdestad Verneombud OUS OUS X 

Kari Løhne Tillitsvalgt OUS OUS X 

 Christina Binde Tillitsvalgt OUS OUS X 

 Pundharika Barkved Tillitsvalgt OUS OUS X 

 Ole Andreas Gresholt Tillitsvalgt OUS OUS X 

 Twinkle Dawes Brukerrepresentant OUS  X 

 Trine Ertzeid Fagkoordinator Nye OUS Nye OUS  

 Birthe Fenger Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

 Elisabeth Gudmundsen Fasilitator HSØ PO HSØ PO X 

 Ellinor Bilet Referent HSØ PO HSØ PO X 

Bjørn Aage Feet Programleder Nye Rikshospitalet Nye OUS X 

Hege Anette Martinsen Rådgiver utstyr Prosjektering X 

Kathrine Thoen Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet Prosjektering X 
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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 Rikshospitalet. 

 

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 

 

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

gjennomgått i møtet.   

 

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

medvirkningsgruppen. 

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

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

01.01  Nytt livsvitenskapsbygg 

Noen funksjoner for laboratoriemedisin som skulle flyttes fra Ullevål i etappe 2 

planlegges nå inn i Livsvitenskapsbygget som skal stå ferdig i 2026. 

Programmet der må ses i sammenheng med laboratoriefunksjonene som 

planlegges inn i Nye Rikshospitalet. Hvilke funksjoner som skal flyttes til 

livsvitenskapsbygget blir avklart i konseptfasen, som ferdigstilles til sommeren 

2021. 

Info   

01.02  Logistikk  

Laboratoriemedisin har flere grensesnitt mot medvirkningsgruppen for 

logistikk. Landingsplass for droner og prøvemottak ble spesielt diskutert. 

OUS har et pågående prosjekt for transport av prøver med droner. Det er 

planlagt to helikopterplattformer på J-bygget Nye Rikshospitalet, og plassering 

av landingsplass for droner må ikke komme i konflikt med disse og 

innflyvningstraséer.  

Logistikk av prøver til/fra felles prøvemottak koordineres med overordnet 

logistikk, heisanalyser og flyt.  

Det er planlagt to heiser i M1, en i hver ende av bygget. Det er viktig at heiser 

er store og korridorer er brede nok til inntransport av utstyr. Det skal lages en 

egen inntransportplan for større utstyr. 

Sakene tas videre til gruppe 12 Logistikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSØ PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

01.03  Plassering av analysehall med støttefunksjoner 

Plassering ble diskutert og gruppen fremhever følgende 
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Nr. (møtenr. 

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

- Åpningstid for analysehallen er 24/7 

- Ønsker funksjoner på samme plan, som i konseptfase slik at det blant 

annet er lettere å ivareta behov for senere utvidelser eller endringer. 

- Ønsker plassering mer sentralt i bygget- spesielt i forhold til akutt og 

operasjon 

- Blodbank og analysehall med støttefunksjoner bør plasseres lenger 

ned i bygget pga. logistikk i forbindelse med prøvetaking, mottak av 

prøver og transport av utstyr/prøvetakingstraller. Klinikk for 

laboratoriemedisin har spilt inn at det ønskes å flytte til plan 5 (bygg M 

og N) der det direkte forbindelse til bygg J. 

- Det er mye trafikk til felles prøvemottak. Det ble anslått noen hundre 

leveranser per dag i dagens prøvemottak. Trafikk til prøvemottaket må 

ses i sammenheng med et nytt felles prøvemottak som er planlagt i 

livsvitenskapsbygget. Spørsmål om felles prøvemottak kan plasseres i 

nærheten av hovedinngang og prøvetaking kom opp.  

Oppsummert ønsker gruppen at funksjonene samles i 5.etg. fordelt over M1, 

M2 og N1. 

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

12.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

01.04  Plassering av prøvetaking med støttefunksjoner 

Plassering av prøvetaking er tentativ og skal endres for å oppfylle krav til 

dagslys.  

Plassering ble diskutert og gruppen fremhever følgende 

- Dagslys til prøvetakingsrommene prioriteres. Det er faste 

heldagsarbeidsplasser 

- Ventesoner for prøvetaking bør deles opp for å ivareta pasienter som 

kan være dårlige og trenge skjerming 
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Nr. (møtenr. 

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

- Prøvetaking for barn er gitt eget areal plassert i funksjon for barn 

Oppsummert ønsker gruppen at funksjonen plasseres i M2 1. etg. hvor 

auditoriet er plassert. Dette vil også være nærmere parkeringshuset som 

mange av pasientene vil benytte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.05  Areal for M1, M2 og N  

Nettoareal for M1, M2 og N etterspørres. 

 

ARK 

 

12.04.2021 

 

Åpen 

01.06  Pasientnæreanalyser (PNA) 

Rom for PNA ligger i programmet fordelt på forskjellige funksjoner. Plassering 

av disse rommene gjennomgås neste møte.  

 

 

HSØ PO 

 

 

12.04.2021 

 

 

Åpen 

01.07  Innspill fra brukerrepresentant 

Planlagt parkering for pasienter og pårørende, samt avstand til hovedinngang 

for Nye Rikshospitalet ble gjennomgått og diskutert. Det er planlagt er et 

innendørs parkeringshus ved M2.  

Behov for god wayfinding og skilting ble diskutert. ARK har fokus på dette.  

Info   

01.08  Blodbankens tappeenhet  

Blodbankens tappeenhet er ikke plassert i Nye Rikshospitalet. OUS avklarer 

plassering.  

 

Fagkoordinator 

 

12.04.2021 

 

Åpen 

01.09  Sykkelparkering og garderober 

Gruppen ønsker tilsvarende løsning for innendørs sykkelparkering og 

garderobe/dusj som er planlagt på Radiumhospitalet. ARK avklarer med 

landskapsarkitekt hva som er planlagt for dette. 

Innspillet tas videre til medvirkningsgruppe 16 Garderobe og pasient- og 

personalservice (inkl. vestibyle) og velferdstiltak.  

 

 

ARK 

 

HSØ PO 

 

 

12.04.2021 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

01.10  Videre prosess 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som 

forberedelse til neste møte. 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via Nye OUS v/programleder NRH 

Bjørn Aage Feet innen 15. mars.  

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

helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap.   

Info   
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Tilbakemeldingsskjema 
Møte Møte 01 akt C – 10 

Laboratoriemedisin Nye 
Rikshospitalet

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr 76933 Dok.dato 15.03.21

Medvirkn.møtedato 01.03.2021 Frist for tilbakemeld 15.03.21

Medvirkn.gr.leder Anne Ytreeide Stabell

Tilbakemelding på referatet
Nr 01.03: Spørsmål om felles prøvemottak kan plasseres i nærheten av hovedinngang og prøvetaking kom opp. 
Dette innspillet var en ide/ tanke som kom i forbindelse med diskusjonen i MVG-møtet uten å være forankret i 
KLM ledergruppen på forhånd. Etter diskusjon i ledergruppe KLM, konkluderes det med at vi ikke ønsker å ta 
med dette innspillet videre, fordi endringer i forbindelse med plassering i LVB (beslutninger tatt etter førest 
MVG møte) medfører at felles prøvemottak må være direkte tilknyttet kjernelab for å sikre god 
prøvehåndtering
Nr 01.04: Det er ikke kommet med i referatet at det i dette møtet ble nevnt at vi er forespeilet permanente 
lokaler i B1 i forbindelse med rokade i C1. 


