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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 
 

 

Nr: (møtenr., 
punktnr.) 

Beskrivelse – aksjon: Kommentar/innspill fra 
medvirkningsgruppen 

0101 Tøyhåndtering Tøy må ses i nær sammenheng med den 
totale garderobe og tøylogistikken samt 
heiser\trapper opp til enhetene. Dette er 
det ønskelig å få en detaljert beskrivelse 
av hvordan er planlagt i neste møte. 

0102 Pasientvert Det er allerede etablert en tjeneste ved 
sykehuset for Sykehusverter. 
Disse er organisert i Oslo sykehusservice 
under Sikkerhetsavdelingen og 
administreres av Kundesenteret. 
Dette er en tjeneste som kan og bør 
utvikles enda mer enn det er i dag.  
Sykehusverter er frivillige ulønnet 
tidligere ansatte ved sykehuset som følger 
og viser vei til de ulike avdelingene.  
De har basen sin i nærheten av vestibylen 
og er tilgjengelig for alle typer 
henvendelser.  
Sykehusverter er på Aker, Rikshospitalet 
og Ullevål.  
OSS har ingen planer om å avvikle dette. 
 
 

0104 Prestetjeneste Nye Aker Nye Aker 
Prestetjenesten i Plan 2: plassering av 
kontorer og areal til kirkerom, stillerom 
og bønnerom er veldig bra!  
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Bønnerommet for muslimer må ha 
mulighet for rituell vask. Plassering til 
bønnerom kom opp som tema, også fordi 
vi trenger flere kontorer enn tidligere 
antatt. Det er altså ingen hindring at 
bønnerom er i plan 2, utfordringen blir å 
plassere rommet riktig i forhold til de 
andre rommene.  
 
Prestetjenesten har 9 sykehusprester, en 
leder som også er sykehusprest samt en 
adm.konsulent. Dette kommer også frem 
i økonomisk langtidsplan.  
Prestetjenesten trenger 6 kontorer til sine 
ansatte på Aker. En av disse vil trolig ha 
muslimsk bakgrunn.  To av prestene vil 
arbeide i psykiatrien, og det er en 
mulighet å tenke to kontorer i forbindelse 
med dette.  
Dersom man er innlagt på lukket avdeling 
eller har begrenset bevegelsesfrihet, har 
man i praksis ikke så god tilgang til disse 
rommene. Å få utøve sin tro eller sitt 
livssyn er nedfelt i internasjonale 
konvensjoner og norsk lov, og det er viktig 
å ivareta sårbare pasientgrupper. Er det 
en mulighet for et livssynsåpent rom i 
psykiatrien, slik det nye Lovisenberg 
sykehus har fått til? 
 

0105 Plassering av garderober Nye Aker  
 

Fra medvirkningsgruppe Sterilsentralen: 
Sterilsentralen jobber med reprosessering 
av kirurgiske instrumenter som blant 
annet brukes på operasjon. 
Sterilsentralen har tilknytning til 
operasjonsavdelingene via heis, hvor det 
transporteres sterilt utstyr til operasjon i 
ren heis og blodig/brukt utstyr tilbake til 
Sterilsentralen i uren heis. Alle rene 
prosesser som utføres i Sterilsentralen 
foregår i «grønn» sone hvor de ansatte 
bruker grønt arbeidstøy. Vi har også 
rengjøringssløyfen vår som utføres i 
hvit/grå sone. Her går våre ansatte i hvitt 
arbeidstøy. 
 
For at det skal være faglig forsvarlig, må 
garderobeplasseringen til Sterilsentralen 
enten plasseres eller være tilknyttet 
grønt område på lik linje med 
operasjonsavdelingene. I tillegg til at vi 
også må ha tilgang til hvit sone.  



 

0107 Vestibyle Nye Aker I vestibylen skal både resepsjonen og 
vakttjenesten være tilgjengelig for 
spørsmål og behov for hjelp. 
 
Dersom det skal være et helsetorg må 
dette ansvaret være plassert eks i LMS. 
Dårlig erfaring på alle våre lokasjoner 
med at ingen har ansvaret. 

0111 Vestibyle Nye Rikshospitalet I vestibylen skal både resepsjonen og 
vakttjenesten være tilgjengelig for 
spørsmål og behov for hjelp. 
 
 
 

0110 Plassering av pasient- og personalservice Nye 
Rikshospitalet  

 

Dette punktet ble veldig raskt gått 
igjennom, ønskelig med mer beskrivelse 
av dette. 

0112 Prestetjeneste Nye Rikshospitalet På Gaustad vil vi trenge 6 eller 7 kontorer. 
Vi har tre kontorer fra før. Ett kontor kan 
også være møterom.  
Kirkerommet i glassgaten på 
Rikshospitalet er vigslet og brukes av 
ca.7000 pasienter og pårørende hvert år. 
Her blir det tent lys, bedt forbønn, skrevet 
bønnelapper, meditert  og sittet i stillhet. 
Det er ukentlige gudstjenester. Her blir 
det foretatt nattverd, vigsel…  Rommet er 
åpent for alle. Og brukes av de fleste.  
Det er viktig at de som ikke kjenner seg 
hjemme i et vigslet kirkerom eller 
muslimsk bønnerom, også har et sted å 
trekke seg tilbake for meditasjon eller 
bare være for seg selv. Dette gjelder en 
økende gruppe i befolkningen som ikke 
bekjenner seg til kristen eller muslimsk 
tro, noe vi har tatt hensyn til i Nye Aker. 
Er det en mulighet for å lage et slikt rom i 
den nye delen av Gaustad også? 
Det finnes et bittelite bønnerom for 
muslimske kvinner på Rikshospitalet som 
er åpent.  Og et litt større rom for herrer, 
som ikke er tilgjengelig for andre enn 
ansatte, siden det trengs adgangskort . 
Eller følge med en ansatt. Er det noen 
mulighet for at bønnerommet for herrer 
får en annen plassering som også vil være 
tilgjengelig for pasienter og pårørende 
hele døgnet? Slik som kirken og det 
livssynsåpne rommet også vil være? 
 
 



 

   

   

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS mener at plassering av garderober på både Nye Aker og Nye Rikshospitalet er god. 
 
Det er ønskelig at HSØ i senere møter utdyper planlagt logistikk for garderober for både teknisk personell og 
ansatte som arbeider i «grønne» områder. Dette gjelder begge prosjekter.  
 
Vestibyle: Det er ønskelig at vaktsentral legges i nærheten av vestibylen. Dette er også i tråd med ønsker fra 
gruppe 14 Teknisk driftssentral og vaktsentral. 
 
Prestetjenesten: Det faller utenfor prosjektets mandat å se på eksisterende arealer til sykehuset. Det er lagt til 
grunn at arealer til prestetjenester for RH (kirkerom, stillerom, etc.) ivaretas i eksisterende Rikshospital. 
Arealrammen for nye Aker ligger fast mht. flere kontorer. Arealutfordringene må søkes løst ved god 
planlegging av bruk av foreliggende areal samt evt. bruk av areal i eksiterende Aker. Innspillene fra gruppen om 
livssynsnøytrale rom bør tas med i senere aktivitet for utforming av rom.  
 
 
 

 

 

 

  



 

Veileder 
Generelt 

 Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres. 

 Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO. 

 Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.  

 Ved anbefalinger så bruk bør fremfor skal. Medvirkningen er rådgivende.  

 Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i 

samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.  

 Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i 

synkende rekkefølge.  

De forskjellige cellene i skjemaet 

 «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»  

o Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet. 

 Tilbakemelding på referat 

o Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil 

etc. 

 Nr: (møtenr., punktnr.) 

o Benytt her de samme numrene som er benyttet i referatet fra HSØ PO 

 Beskrivelse – aksjon 

o Kopier her inn teksten fra referatet fra HSØ PO 

o Er det behov for flere linjer så høyreklikk i tabellen -> Sett inn -> Sett inn celler 

 
 Tilbakemelding fra Nye OUS 

o Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og 

tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evnt annen tekst i denne rubrikken vil bli 

fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.  

 


