
 
 

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. 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

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

    

Møte:  Møte 01 akt C - 16 Garderobe og pasient- og 
personalservice (inkl. vestibyle) og velferdstiltak 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshhospitalet 

Saksnr: 76942 Dok.dato: 02.03.2021 

Møtedato: 02.03.2021 Sted: Teams 

Referent: Ellinor Festø Bilet  Neste møte: 13.04.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Kirsti Tangen-Fosser Gruppeleder OUS X 

Silje Fossum Fagperson OUS OUS X 

Irene Gjelstad Fenner Fagperson OUS OUS X 

Heidi Kolstad Fagperson OUS OUS X 

Lena Huseby Fagperson OUS OUS X 

Lise Anholt Fagperson OUS OUS  

Cathrine Biseth Fagperson OUS OUS X 

Lene Kjelkenes Bjørnson Verneombud OUS OUS X 

Brith Dybind Verneombud OUS OUS X 

Malika El Barkani Tillitsvalgt OUS OUS  

Stine Dybvig Brukerrepresentant OUS  X 

Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS Nye OUS X 

Mette Berg-Maastad  Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Fia Myrvold Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Tina Sønnichsen Fasilitator HSØ PO HSØ PO X 

Ellinor Bilet Referent HSØ PO HSØ PO X 

Espen Eilertsen Prosjektleder logisitkk HSØ PO X 

Emilie Lamer Schjetlein Arkitekt  Prosjekteringsgruppen X 

Tone Andreassen  Arkitekt Prosjekteringsgruppen 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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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet 

01.01  Tøyhåndtering 

Innspill til løsning og type garderobeskap ivaretas i denne medvirkningsgruppengruppen. 

Smittevernshåndtering i valg av garderobeløsning ble diskutert og saken tas videre med 

referansegruppe for smittevern i OUS. 

Andre nødvendige avklaringer for håndtering av tøy vil bl.a. være 

- Konsept for tøyautomat 
- Overordnede prinsipper garderober og personaltøy 

o Kjønnsdeling av garderobeareal  
o Inndeling i kategori (hvit-, grønn- og teknisk garderobe) 

 

 

Fagkoordinator 

  

Åpen 

01.02  Pasientvert 

Behov og tilbud om pasientverter ble diskutert for begge prosjetene, spesielt med tanke 

på henvendelser i vestibylen. Saken følges opp av Nye OUS for avklaring. 

 

Fagkoordinator 

  

Åpen 

01.03  Velferdstiltak  

Tema settes opp for gjennomgang på neste møte.  

 

HSØ PO 

 

13.04.2021 

 

Åpen 

01.04  Plassering av prestetjeneste Nye Aker 

Plassering av funksjonene ble diskutert og gruppen fremhever følgende: 

- Plassering av kirkerom og kontorer er godt plassert i plan 2 

- Det er ønskelig med noe avstand mellom stillerom og bønnrom pga. støy. Det er 

viktig med god støyskjerming av disse rommene 

- Bønnerom for muslimer bør ha mulighet for rituell vask 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

Medvirkningsgruppen tar en gjennomgang av ønsket plassering av stillerom og bønnerom, 

samt programmering av arealer. Gruppen gir en omforent tilbakemelding om ønsket 

plassering av stille- og bønnerom.   

Gruppeleder 16.03.2021 Åpen 

 

01.05  Plassering av garderober Nye Aker 

Grønn garderobe til operasjon og garderobe til teknisk personell ivaretas innenfor arealet 

som er avsatt.  

Grønn garderobe skal plasseres hensiktsmessig i forhold til dedikert heis til operasjon for 

å ivareta renhetssoner. Saken koordineres med medvirkningsgruppe 8 Operasjon for Aker. 

Plassering av funksjon og logistikk ble diskutert og gruppen fremhever følgende 

- Plassering av garderober i tilknytning til tøyautomat er hensiktsmessig 

- Gruppen ønsker å se på utvidelsesmulighet dersom PHA skal benytte samme 

garderobeareal som somatikk. OUS må avklare bruk av garderobe for PHA.  

- Behov for personaldusj fremheves og dette er ivaretatt innenfor det 

programmerte arealet 

Oppsummert gir gruppen en omforent tilbakemelding om plassering av garderober og 

nærhetsbehov til andre funskjoner. 

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2021 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

01.06  Plassering av overnatting for pårørende Nye Aker 

Nyfødtintensiv planlegges med egen foreldreovernatting.  

De færreste pårørende til Nye Aker kommer langveisfra da disse pasientene skal til 

Rikshospitalet. Programmert areal er dimensjonert for det. 

Plassering av overnatting for pårørende ble diskutert og gruppen fremhever følgende 

- Gruppene synes foreslått plassering av at overnatting for pårørende er 

hensiktsmessig. 

Info   
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

01.07  Vestibyle Nye Aker 

Funksjonen vestibyle ble diskutert og følgende ble fremhevet 

- Brukertillitsvalgt påpeker behovet for en plass å henvende seg ved spørsmål og 

behov for hjelp 

- Utforming og bemanning av utreiseenhet ble diskutert. Det er et ønske om at 

utreiseenheten er ubemannet, men med mulighet for å ha et sted å henvende seg 

ved behov for hjelp. 

Oppsummert gir OUS en omforent tilbakemelding om behov for funksjoner (for eksempel 

plassering og utforming av utreiseenhet og helsetorg) i vestibylen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

01.08  Plassering av bedriftshelsetjeneste (BHT) Nye Aker 

Kontor for BHT er foreløpig ikke angitt på tegning. ARK foreslår plassering for 

gjennomgang neste møte.  

 

ARK 

 

13.04.2021 

 

Åpen 

01.09  Plassering av garderober Nye Rikshospitalet  

Grønn garderobe til operasjon og garderobe til teknisk personell ivaretas innenfor arealet 

som er avsatt.  

Grønn garderobe skal plasseres hensiktsmessig i forhold til dedikert heis til operasjon for 

å ivareta renhetssoner. Saken koordineres med medvirkningsgruppe 8 Operasjon for 

Rikshospitalet. 

Plassering av garderober ble diskutert og gruppen fremhever følgende 

- Tøyautomatene er foreløpig plassert ved siden av hverandre i arealet, men kan 

fordeles i etasjen dersom det er mer hensiktsmessig. Dette koordineres opp mot 

tøylogistikk og følges opp i de neste møtene. 

 

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

HSØ PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 6 av 7 

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: 

Oppsummert gir gruppen en omforent tilbakemelding om plassering av garderober og 

nærhetsbehov til andre funskjoner. 

 

Gruppeleder 

 

16.03.2021 

 

Åpen 

01.10  Plassering av pasient- og personalservice Nye Rikshospitalet 

Pasient- og personalservice er hovedsakelig plassert i eksisterende bygg.  

Plassering av funksjonene ble diskutert og oppsummert gir gruppen en omforent 

tilbakemelding på plassering av funksjonene og nærhetbehov til andre funksjoner. 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

16.03.2021 

 

 

 

Åpen 

01.11  Vestibyle Nye Rikshospitalet 

Sikkerthet og adgangsbegrensning ved hovedinngang ble diskutert. Dette vil bli  ivaretatt 

med mulighet for pretriage utenfor hovedinngang. 

Funksjonen vestibyle ble diskutert og følgende ble fremhevet 

- Brukertillitsvalgt påpeker behovet for en plass å henvende seg ved spørsmål og 

behov for hjelp 

- Utforming og bemanning av utreiseenhet ble diskutert. Det er et ønske om at 

utresieenheten er ubemannet, men med mulighet for å ha et sted å henvende seg 

ved behov for hjelp. 

- Behov for helsetorg. Mulighet for digitale løsninger og koordinering mot lærings- 

og mestringssenter. 

Oppsummert gir OUS en omforent tilbakemelding om behov for funksjoner (for eksempel 

plassering og utforming av utreiseenhet og helsetorg) i vestibylen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

01.12  Prestetjeneste Nye Rikshospitalet 

Arealer til prestetjenesten er ikke plassert i Nye Rikshospitalet og plassering i eksisterende 

bygg følges opp av fagkoordinator Nye OUS.   

 

Fagkoordinator 

  

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

01.13  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/Martin Liungh innen 16. mars.  

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

vurdering av Nye OUS og HSØ PO i fellesskap.   

Info   

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


Tilbakemeldingsskjema 
Møte

 Møte 01 akt C - 16 Garderobe 
og pasient- og personalservice 
(inkl. vestibyle) og velferdstiltak 

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr

 76942 
Dok.dato

 02.03.2021 
Medvirkn.møtedato

 02.03.2021 
Frist for tilbakemeld

16.03.2021
Medvirkn.gr.leder Kirsti Tangen-fosser

Tilbakemelding på referatet
 Det manglet en deltaker i referatet, Anja Kristine Kråbøl, hun var ikke tilstede på møte.
 Lena Ankill Husebye ønsker at privat mailadresse også skal benyttes: lena.husebye@gmail.com
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