
 
 

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 - 06 Barn - Nye Rikshospitalet Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 76917 Dok.dato: 03.03.2021 

Møtedato: 03.03.2021 Sted: Teams 

Referent: Ellinor Festø Bilet  Neste møte: 14.04.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Sturla Owren Solheim Gruppeleder OUS OUS X 

Ingvild Menes Sørensen Fagperson OUS OUS X 

Cathrine Nyrud Fagperson OUS OUS X 

Kristian Kjærnes Fagperson OUS OUS X 

Karl Viktor Perminow Fagperson OUS OUS X 

Maren Lindheim Fagperson OUS OUS X 

Anne-Lise Seipajærvi Fagperson OUS OUS X 

Bernt Due-Tønnesen Fagperson OUS OUS X 

Kjetil Ertresvåg Fagperson OUS OUS X 

Joachim Horn Fagperson OUS OUS X 

Eva Ose-Velle Verneombud OUS OUS X 

Michelle Larsen Tillitsvalgt OUS OUS X 

Maren Clason Tillitsvalgt OUS OUS  

Vibeke Hesselberg (stedfortrender) Tillitsvalgt OUS OUS X 

Sonja Waagaard Tillitsvalgt OUS OUS X 

Kirsti Haaland Tillitsvalgt OUS OUS X 

Helene Thon Brukerrepresentant OUS  X 

Trine Ertzeid Fagkoordinator Nye OUS Nye OUS  

Birthe Fenger Arkitekt  Prosjekteringsgruppen X 

Nina Kristiansen Fasilitator HSØ PO X 
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Ellinor Bilet Referent HSØ PO X 

Thea Koren Samhandling HSØ PO HSØ PO X 

Bjørn Aage Feet  Stedfortreder for fagkoordinator Nye OUS Nye OUS X 

Kathrine Thoen 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 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.   

Info 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

 

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

 

Fagkoordinator 

Nye OUS 

01.01  Programavklaring 04 - Barn og ungdom i Nye OUS  

I forkant av oppstart forprosjekt ble det utarbeidet en rapport om Barn og ungdom i nye 

OUS. Rapporten oppsummerer en samstemt konklusjon for etablering av et samlet område 

for barn og ungdom i Nye Rikshospitalet.  

Det er i styresak både i Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør Øst RHF forutsatt at man 

skal følge opp forslagene i rapporten. I forkant av oppstart forprosjekt er det utarbeidet to 

alternativer for plassering av barn og ungdom i Nye Rikshospitalet, dette som en 

programavklaring.   

Ledelsen ved OUS behandlet saken i sitter ledermøte 16.02.21 og fattet følgende vedtak:  

OUS anbefaler at barn og ungdom ved Nye Rikshospitalet samles i M- og N-byggene.  

Sykehuset vil på et senere tidspunkt gjennomføre prioriteringer for å holde kostnadene innenfor 

den definerte kostnadsrammen. På lik linje med øvrige planlagte og foreslåtte tiltak for nye 

sykehusbygg, kan dette tiltaket bli gjenstand for nye prioriteringer. 

 

Forslaget omfatter:  

• Senger for barn og ungdom samles i øst (samlet løsning M- og N-bygg). 

Barnesengene fra E-bygget flyttes sammen med øvrige sengeområder for barn til M 

og N-byggene. 

• Poliklinikk for barn samles i øst (samlet løsning i M- og N-bygg). Eksisterende 

poliklinikk for barn i E-bygget flyttes sammen med øvrig poliklinikk for barn til M- og 

N-byggene (samlet løsning). 

Info   
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

• Voksne pasienter (70 senger) flyttes inn i sengeområder og poliklinikk i E-området. En 

eventuell ombygging av arealene ligger utenfor prosjektets ramme. 

• Blodprøvetaking for barn og ungdom innplasseres i forprosjektet av hensyn til de 

særlige krav og hensyn som gjelder for barn 

Nye sengerom for barn og ungdom vil bli dimensjonert etter samme standard som ligger 

grunn i konseptrapporten. 

Det er forskjellig arealstandard for barn/ungdom og voksne. Det forutsatt at OUS finner en 

løsning for differansen ved å iverksette tiltak for tilsvarende reduksjon av programareal.  OUS 

har foreslått mulig besparelse av areal med å redusere eksisterende areal for 

foreldreovernatting, da denne funksjonen i fremtiden skal kunne ivaretas ved at foreldre 

overnatter inne hos barnet. 

Programavklaringen for barn er foreløpig ikke implementert i program eller skisser. Det ble 

innledningsvis orientering om at det skal utarbeides revidert romprogram som kan 

implementeres før neste møte.  

Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet 

01.02  Program for barn og ungdom 

På bakgrunn av programavklaring utarbeides det oppdatert romprogram for å hensynta 

flytting fra eksisterende bygg. Både areal og kapasiteter oppdateres.  

HSØ PO forankrer utkast til romprogram med Nye OUS  

 

 

Fagkoordinator 

/ HSØ PO 

 

 

17.03.21 

 

 

Åpen 

01.03  Inngang for barn og ungdom 

Gruppen fremhever at det er ønskelig med et tydelig «identitetsbærende» og 

sammenhengende sykehustilbud for barn og unge med eget inngangsområde og vestibyle, 

samt ivareta smittevern i området – for eksempel ved inndeling av soner i vestibylen.  

 

HSØ PO 

 

07.04.2021 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

01.04  Uteområder 

Situasjonsplan ble gjennomgått og gruppen fremhever følgende 

- Områder for frilufts sykehuset ved Songsvannsbekken (både i forhold til eksisterende 

og nytt bygg) bør ivaretas i planlegging av ny funksjonsplassering og uteområder  

- Det er ønske om at barn og ungdom skal kunne ha tilgang til uteområder/balkonger. 

Det er en kvalitet dersom enkelte pasientgrupper kan få tilgang på uteområde, evt. 

på taket til M-bygget. Saken ses på i forbindelse med helheten.   

Oppsummert ønsker gruppen at ARK viser illustrasjoner over utomhus i neste møte.  

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

01.05  Bygg N2  

Bygg N2 er foreløpig ikke vist på tegning da det henger sammen med mulig utvidelse av 

opptaksområdet for Nye Rikshospitalet. Dette er en egen programavklaring.  

Økt opptaksområde for Nye Rikshospitalet påvirker bl.a. antall senger og poliklinikkrom, 

operasjonsstuer, medisinske- og ikke medisinske støttefunksjoner.   

Info   

01.06  Nærhetsbehov  

Nærhetsbehov til andre funksjoner ble gjennomgått og gruppen fremhever følgende 

- Samling av funksjoner for barn og ungdom i øst er ønskelig.  

- Gode forbindelser til bildediagnostikk (CT, MR), operasjon, intensiv og endoskopi er 

viktig.  

- God tilrettelegging av anestesi er viktig. Barn til endoskopi, CT og MR legges ofte i 

narkose. Det bør tilrettelegges for god flyt og sammenhenger mellom behandling og 

oppvåkning.  

- Gruppen ønsker kort avstand mellom poliklinikk og hovedinngang for barn og 

ungdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

- Overganger fra M- og N-bygget til J-bygg og eksisterende bygg er viktig. Forbindelser 

(broer og korridorer) er ikke ferdig tegnet ut og følges opp i de neste møtene.  

Oppsummert ønsker gruppen å ivareta disse punktene i det videre arbeidet i 

medvirkningsgruppen. 

01.07  Akuttmottak for barn og ungdom   

Plassering av akuttmottak for barn ble diskutert og gruppen fremhever følgende 

- Akuttmottakets plassering og utforming må sikre at ikke annen trafikk går via 

akuttmottaket. Skille akuttinngang fra andre innganger. 

- God trafikkflyt og barnevennlighet utenfor inngangene for barn og ungdom 

vektlegges. Det ble uttrykt skepsis til innkjøring P-kjeller og område utenfor 

akuttmottak og infeksjonspost. 

- Akuttmottaket for voksne skal ivareta barn/ungdom med multi-traume og 

medisinske tilstander med alvorlig svikt i vitale funksjoner. Nærhetsprinsipper og flyt 

for transport av disse barna fra voksen-mottaket i J-bygget U1 til områdene for barn 

og ungdom i M og N bygget må beskrives. 

ARK 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

17.03.21 

Åpen 

01.08  Barn i eksisterende E-bygg 

Ulike funksjoner for barn ble diskutert og gruppen fremhever følgende 

- Foreldreovernatting flyttes ikke over i nytt bygg.  

- Plassering av frilufts sykehuset og skole må avklares. Følges opp av Nye OUS.  

- OUS har plan om å flytte dagavdeling/dagkirurgisk barn i eksisterende D-bygg for å få 

bedre forbindelse med bl.a. poliklinikkene.  

- Behandling av øye for barn er planlagt i etappe 2.  

- Flyten for barn og ungdom som behandles i seksjoner i eksisterende bygg, må 

ivaretas videre inn i M og N.  

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

17.03.21 

 

 

 

17.03.21 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

- Det pågår en utredning i OUS for å se på plassering av inneliggende barn som blir 

behandlet ved seksjon for hud. Saken følges opp av nye OUS 

Fagkoordinator 17.03.21 Åpen 

01.09  Dagenhet for barn 

Funksjonen dagenhet blir diskutert. Oppsummert er det ønskelig  

- At det tilrettelegges for en diskusjon om plassering og logistikk for dette området. 

Dagområde vil har avhengighet og nærhetsbehov til flere områder. Man må ivareta 

logistikk før og etter undersøkelse/behandling.  

- Gruppen ønsker å se tegninger/løsninger for hvordan andre sykehus har løst 

dagbehandling. ARK viser tegninger neste møte. 

 

 

Gruppeleder 

 

 

ARK 

 

 

17.03.21 

 

 

07.04.2021 

 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

01.10  Dagkirurgisk virksomhet 

Plassering av funksjonen i eksisterende bygg ble diskutert og følgende ble fremhevet 

- Gruppen ønsker at funksjonen plasseres i nærheten av barneintensiv og poliklinikker 

for barn. 

- Det er ønske om å videreføre samarbeid med anestesi- og barneleger, som på Ullevål 

i dag. 

- Ledermøte i OUS har anbefalt at all dagkirurgisk virksomhet skal samles i 

eksisterende bygg. 

- Viktig å tenke byggene som en helhet og se på sammenhenger mellom funksjoner i 

byggene. 

Oppsummert vil Nye OUS følge opp plassering internt og gi informasjon til 

medvirkningsgruppen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.21 

Åpen 

 

 

 

 

 

 

 

01.11  Koordinering mellom medvirkningsgrupper  

God koordinering mellom medvirkningsgrupper er viktig for å få helhetlig planlegging av 

funksjoner for barn og ungdom. Følgende ble fremhevet i diskusjonen 

Gruppeleder og 

Fagkoordinator 

 

17.03.21 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

- Koordinering med medvirkningsgruppen for poliklinikker, som har ansvar for 

standardrommene for poliklinikker. Det vurderes om det skal opprettes egne 

standardrom for barn og ungdom, som behandles i medvirkningsgruppen for barn og 

ungdom i aktivitet B. Plassering av poliklinikk for barn ivaretas i medvirkningsgruppen 

for barn og ungdom.  

- Koordinering med medvirkningsgruppene for nyfødt og føde er viktig. Samarbeid 

etableres.  

- For endoskopi fremheves behov for å ivareta gode sløyfer for både voksen og barn. 

En stor andel barn legges i narkose og bør ivaretas i barnevennlig miljø.  

 

 

01.12  Plassering av barneintensiv 

Plassering av barneintensiv ble diskutert og gruppen fremhever følgende 

- Det er ønskelig med en samling av barneintensiv som nå er plassert både i 

eksisterende og i J-bygget. 

- Det er et ønske fra barnemedisin at funksjonen plasseres i nærheten av intensiv for 

voksne for å ivareta kompetanseutveksling.   

- Forslag om å inkludere barneintensiv i arealene for operasjon og intensiv i bygg J.  

Oppsummert er det ønskelig at en eventuell samling av funksjonen og plassering avklares.  

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder og 

Fagkoordinator 

 

 

 

 

 

 

17.03.21 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

01.13  Videre prosess 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste 

møte. 

Medvirkningsgruppen ved gruppeleder sender omforente tilbakemeldinger via Nye OUS v/ 

Bjørn Aage Feet innen 17. mars til HSØ PO. 

 

Alle 

 

Gruppeleder og 

fagkoordinator 

 

 

 

17.03.21 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) 

Evt. 

romfnr. Beskrivelse – aksjon Ansvar: Frist Status: 

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 01akt C – 06 Barn – Nye RH Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr 76917 Dok.dato 03.03.2021

Medvirkn.møtedato 03.03.2021 Frist for tilbakemeld 17.03.21

Medvirkn.gr.leder Sturla Solheim

Tilbakemelding på referatet
I tilbakemeldingen har jeg i utgangspunktet tatt med punktene som var ønsket beskrevet av undertegnede 
med hjelp av MVG 6. I tillegg har det kommet kommentarer på en del andre punkter, disse er også tatt med. 
Punkter det ikke var spørsmål om og det ikke kom kommentarer til er ikke tatt med i denne 
tilbakemeldingen.


