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Møte:  Møte 01 akt C-03 Akuttfunksjoner Nye Aker Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 76585 Dok.dato: 05.03.21 

Møtedato: Fredag 05.03.2021 Sted: Digitalt møte - Teams 

Referent: Thea Ekren Koren Neste møte:  Fredag 16.04.21 kl. 12.30 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Til stede 

Anders B. Martinsen Overlege Gruppeleder OUS x 

Arnljot Flaa Kardiolog Fagperson OUS x 

Renate Torstensen Overlege Fagperson OUS  

Trine Braaten  Kvinneklinikken x 

Frode Beisland Driftsansvarlig sykepleier Fagperson OUS x 

Asle Enger Overlege Fagperson OUS  x 

John Clarke-Jenssen Overlege Fagperson OUS x 

Wenche Synnøve Andreasen Radiograf Fagperson OUS x 

Diana Ingebricson Intensivsykepleier Verneombud OUS x 

Rolf-Andre Oxholm Intensivsykepleier Tillitsvalgt OUS x 

Thomas Renngård Paramedic Tillitsvalgt OUS x 

Benedicte B. Fadnes Legespesialist Tillitsvalgt OUS x 

Anne Hauan Helle Intensivsykepleier Tillitsvalgt OUS x 

Benedicte Meidell Organisasjon Voksne med medfødt 

hjertefeil 

Brukerrepresentant OUS x 
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    Arne Thormod Myklebust  Fagkoordinator Nye OUS x 

Anne Guri Grimsby Arkitekt Prosjekteringsgruppe x 

Nina Kristiansen  Fasilitator HSØ PO x 

Berit Haugan  Utstyrsrådgiver HSØ PO x 

Thea Ekren Koren  Referent HSØ PO x 

Anette Svarliaunet Arkitekt Prosjekteringsgruppe 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Info 
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• Diskusjon og oppsummering 

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 

 

 

 

Nye OUS 

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

01.01 

 

 Fagkoordinator Nye OUS presenterte og kommenterte fra 

presentasjonen som er sendt ut som saksunderlag før møte (bilde 

005-010).   

• Det ble avklart at dimensjonering og romprogram ligger fast, 

medvirkningsgruppen kan ikke endre antall rom for 

operasjonsstuer, endoskopirom osv. Det er en 

dimensjonering som ligger fast i bunn og som styrer alle 

sykehusprosjekt i Norge. Denne gruppens oppgave blir å lage 

de nye sykehusene gode og effektive innenfor rammen.  

• Det er jobbet med funksjonsfordelingen mellom Nye Aker og 

Nye RH, det er besluttet at høysikkerhetsisolat skal til Nye 

Aker. 

• Gruppedeltaker ønsket å få forklart hva/hvordan 

høysikkerhetsisolatene skal disse brukes. Svar gitt i møtet: 

De skal ivareta pasienter som f.eks. Ebolapasienter. Isolatene 

er i bruk i hverdagen som en del av infeksjonsenheten, men 

de skal kunne sikre at OUS kan ivareta de pasientene vi har 

med spesielt farlig smitte.  

 

 

 

 

Info 
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• Hvilken medvirkningsgruppe har ansvar for å behandle 

funksjoner og innplassering av høysikkerhetsisolatene? Svar 

gitt i møtet: De skal behandles i denne gruppen, men det er 

etablert en egen gruppe som jobber med dette, og det er 

denne arbeidsgruppen som holder i disse isolatene foreløpig.   

• Det er ønsket fra ortopedisk fagmiljø å kunne samle all 

ortopedisk akuttfunksjon på Nye Aker. OUS har avklart at 

dette skal deles med også funksjon til Nye Rikshospitalet. 

• Fagrapporter er rådgivende inn mot prosjektering av nytt 

sykehus.  

01.04  

 

 Fasilitator HSØ PO presenterer og kommenterer fra presentasjonen 

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

Det blir gitt kort status om programavklaringene:  

• Barn og ungdom 

• Endret opptaksområde og endret fagfordeling mellom Nye 

Aker og Nye Rikshospitalet 

• Flytting av intensivplasser fra eksisterende Rikshospitalet til 

Nye Rikshospitalet 

 

 

 

 

 

 

Info 

01.05  Arkitektene presenterer prosjektet og innplassering av 
akuttfunksjoner inkludert høysikkerhetsisolat som skal samles på 
Nye Aker. Presentasjon sendt ut som saksunderlag før møte 
(bilde 018-046).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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I forbindelse med presentasjonen fra arkitekt ble noen momenter 
diskutert og videre bearbeidelse og sammenstilling av innspillene vil 
medvirkningsgruppen jobbe med etter møtet og sende samlet.  

• Det blir kommentert fra medvirkningsgruppen at filmen som 
vises ikke presenterer høydeforskjeller på tomten slik 
landskapet er i virkeligheten.   

• Det blir fra gruppedeltakere stilt spørsmål om forskjell og 
bruk av luftsmitte- og kontaktsmitteisolat. Dette kan gruppen 
gjennomgå som interne OUS avklaringer om dette ønskes 
presisert.  

• PHA, ønsker referatført at det ikke er tilfredsstillende 
presentert løsning for hvordan felles akuttmottak i Nye Aker 
skal ivareta «ikke avklarte» pasienter fra PHA, som skal kunne 
mottas i felles akuttmottak plan U1.  

• Noen opplever at det som presenteres nå er endret fra det 
som ble jobbet med i konseptfasen. Det er ønsket at de 
funksjonelle krav som er beskrevet i konseptfasen blir 
ivaretatt videre som underlag for bearbeiding i 
forprosjektfasen.  

• ARK har startet en utredning på hvordan ambulansehallen 
skal se ut, antall biler samtidig, kjøremønster osv. Arkitektene 
ønsker gjerne innspill til funksjonskrav for ambulansehallen, 
eller presisering av detaljer som de kan ta med i videre 
arbeid.  

• Det må være mulighet for skjermet inngang for pasienter til 
PHA. Det må være høy robusthet i området der pasienter 
avklares for videre behandlingsnivå i somatikk eller PHA. Det 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

ARK  
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må være tilrettelagt med skjermet transportmulighet inne i 
byggene fra akuttmottak til PHA. 

 

 

01.06 

 

 Diskusjon i medvirkningsgruppen 
Gruppeleder innleder diskusjonen og oppsummerer følgende, som 
de vil jobbe med å svare ut etter møtet: 

• Observasjonspost er planlagt å være til felles bruk for alle fag. 

• Nå skal vi se på avhengigheter og nærheter for god 

innplassering i bygget. 

• Føde- og gyn. mottak ligger godt plassert. 

• Transportvei og kommunikasjonsakse fra 

akuttmottak/obs.post til skadelegevakt er viktig. Arkitektene 

fremskaffer avstand på denne transportveien. 

• Transportvei og kommunikasjonsakse fra 

akuttmottak/obs.post til PHA er viktig. Arkitektene 

fremskaffer avstand på denne transportveien.  

• Høysikkerhetsgruppen har presisert at det for dem er viktig 

med nærhet til infeksjonspost, videre behandling av dette 

arealet går litt på siden av denne gruppen. 

• Arbeids- og pasientflyt kommer senere i prosessen, med rom 

og plassering – nå fokuserer medvirkningsgruppen på 

innplassering av området i bygget. 

• Pasienter til dagens akuttmottak på Ullevål er fordelt ved at 

ca. 50 % ankommer med ambulanse og ca. 50% ankommer 

 

Gruppeleder 
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gående (selvhenvendere). (Fast-track sløyfe eks. slagsløyfe 

skal ikke på Nye Aker, men til Nye RH). 

Andre innspill og diskusjonspunkter fra møte er oppsummert her og 

vil bli videre bearbeidet og samlet som tilbakemeldinger fra 

medvirkningsgruppen etter møtet: 

• Innspill fra radiologi, arealet var innplassert med ulik 

gruppering av rom i tidligere skisser, ønsker fortsatt slik 

inndeling og gruppering av areal i tillegg til støtteareal. 

Gruppen vil jobbe med rommene i senere medvirkningsfaser 

i forprosjektet, aktivitet B og D. Nærhet til bildediagnostiske 

modaliteter som ligger utenfor akuttmottaket er viktig.  

• Gruppen oppsummerer og er enig om følgende 

o Bildediagnostikk ligger rett over, OK 

o Operasjonsstuer ligger rett over, OK 

o Hjerteintervensjon, (STEMI og hjertestans), ligger rett 

over, OK, Hvor skal disse pasientene videre etter 

intervensjonsbehandling? Det må beskrives/ vises flyt 

videre til hjerteintensiv/ hjerteintermediær, dette må 

tegnes inn slik at plassering blir kjent med hensyn til 

forslag til plassering. Ønskes nærhet til 

intensivsenger.  

• KK ønsker observasjonsplasser i direkte tilknytning i føde. Må 

få avklart hvilken tilgang KK har til observasjonsplasser. 

Bekrefter at plassering føde/gyn mottak ligger bra, bare de 
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har tilgang observasjonsplasser. Tett på akuttheis og 

tverrfaglig samarbeid mellom ulike grupper.  

• Inngang for gående ligger godt plassert, gruppen må tenke på 

hvordan håndtere pre-triage. Det svarers ut i møtet at det er 

planlagt pre-tirage utenfor både ambulanse og inngang for 

gående.  

• Det er ikke sykehotell på Aker, det er lagt inn sykehotell 

senger som ordinære senger i bygget.  

• Akuttgruppen er opptatt av hvem som ligger tett på 

akuttmottaket. Det er spørsmål om hvorfor poliklinikk og 

dagbehandling ligger som akuttmottakets nærmeste naboer. 

Her ser ikke gruppen at det er noen nærhetsbehov eller 

synergier jfr. innplassering i bygget. Gruppen ønsker å 

diskutere om ikke området for poliklinikk og dagbehandling 

bør flyttes ut av arealet i U1. Det avklares i møtet at 

poliklinikk/ dagbehandling nå er innplassert i plan U1 og 1, 

for det har vært viktig prinsipp at disse pasientfunksjoner skal 

ivaretas med kort avstand inn og ut av sykehuset, for ikke å 

trekke det store pasientvolumet av pasienter langt inn i 

sykehuset, heisbelastning, smittehensyn osv.  Derfor er det 

sett på som veldig god innplassering av poliklinikk og 

dagbehandling jfr. den helhetlige oversikt over funksjoner i 

bygget. Viktig at gruppen også tenker på helheten i sykehuset 

og ikke bare på akuttfunksjonen når de vurderer hvem som 
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bør ligge tett på akuttfunksjoner.  Det er også jobbet mye 

med hva som ligger tett på akuttheis over og under 

hverandre som en vertikal akse i bygget.   

• Flere ønsker poliklinikker sammen med døgnplasser, lage 

fagklynger og ikke skille dag og døgn. Det presiseres i møtet 

at det er to hovedkonsept for valg av organisering av 

poliklinikker.  

o Samle døgn og dag  

o Skille døgn og dag  

For nye Aker er det valgt å skille dag og døgn aktivitet, men 

gruppen kan se på synergier og komme med innspill.   

• Intensiv og operasjon diskuteres som områder som kan 

legges på samme nivå som akuttmottak og dermed flytte ut 

pol/dag. Det er ønske å kunne intervenere sikre god flyt til 

bildediagnostikk. 

• Løsning PHA – det er viktig å få tall for volum og hvor mange 

pasienter som er planlagt inn i akuttmottaket i plan U1. 

Pasientgruppen som skal til dette akuttmottaket er, de «ikke 

avklarte» pasientene som skal til akuttmottaket for 

tverrfaglig avklaring mellom PHA og somatikk. Det finnes 

også mottak for PHA som ligger annet sted (der ankommer 

de avklarte pasientene til PHA).   

• Det er bra at observasjonsposten ligger på bakkeplan av 

hensyn til pasientgruppe og suicidale situasjoner.  
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• Avhengighet akuttmottak og legevakt – hvilken avhengighet 

finnes til psykiatrisk legevakt og somatisk legevakt. Har vi 

forståelse av hva som skjer med legevakten videre. 

Fagkoordinator gir informasjon basert på det som er kjent i 

dag: det er lagt til grunn at legevakt skal videreføre sin 

aktivitet. Hvor lang er kulvert og hvor går skille mellom 

legevakt og sykehus – ansvar. Samme funksjonsfordeling som 

i dag.  

• Vil plasseringen kunne påvirke akuttmottaksfunksjonen når 

bygget en gang i fremtiden skal utvides, dette ble nevnt med 

tanke på støy og bråk i byggefase. 

01.07  Videre prosess 
 
Alle parter starter omgående arbeid med innspill fra møtet, som 
forberedelse til neste møte.  
 
HSØ PO mottar fra medvirkningsgruppen omforente 
tilbakemeldinger. 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  
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