
 
 

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 02 akt C – 10 Laboratoriemedisin Nye Aker Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 80655 Dok.dato: 13.04.2021 

Møtedato: 12.04.2021. Kl. 12.30-14.55. Sted: Digitalt møte i Teams 

Referent: Elisabeth S. Grannes Neste møte: 25.05.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Mona Elisabeth Olsen Bioingeniør Gruppeleder OUS X 

Else Quist-Paulsen LIS Fagperson OUS X 

Anna Kristina Myrvold Patolog Fagperson OUS X 

Tonje Versvik Strand Bioingeniør Fagperson OUS X 

Elin Brenna Spesialbioingeniør Fagperson OUS X 

Lina Dorthea Bruun Overlege Fagperson OUS X 

Maria Eugenia Solvang Bioingeniør Fagperson OUS X 

Anne Kristin Bugge Spesialbioingeniør Verneombud OUS - 

Kari Løhne Overlege Tillitsvalgt OUS X 

Christina Binde LIS Tillitsvalgt OUS X 

Pundharika Barkved Ingeniør (Lab.) Tillitsvalgt OUS X 

Ole Andreas Gresholt Bioingeniør Tillitsvalgt OUS X 

Arne Thormod Myklebust  Fagkoordinator Nye OUS X 

Henni Steineger  Prosjekteringsgruppen X 

Randi Mandt  Prosjekteringsgruppen X 

Hege Anette Martinsen  Rådgiver utstyr X 

Elisabeth Gudmundsen  Fasilitator HSØ PO X 

Ingeborg Sand  Referent HSØ PO - 

Elisabeth S. Grannes  Referent HSØ PO (for Ingeborg Sand) X 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

02.00  Møtet er det andre 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 (inkl. opprop av 

deltakere) 

• Godkjenning av referat samt videre håndtering av 

tilbakemeldinger 

• Status funksjonsplassering (samt inspirasjon, dersom aktuelt)   

• Diskusjon og innspill til funksjonsplassering  

• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte 1  

• Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter 

(referent/fasilitator) og eventuelt   

 

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

ble gjennomgått i møtet. 

   

02.01  Velkommen og agenda for dagens møte 

Det er viktig at man gir beskjed dersom man ikke kan stille i møtet.  

 

Info 
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02.02  Godkjenning av referat samt videre håndtering av tilbakemeldinger 

Referat fra møte 1 ble godkjent med bemerkning om det at referatet 

gjelder for Nye Rikshospitalet. Dette er feil – referatet gjelder for Nye 

Aker. 

Info   

02.03  Plassering av prøvetakingsenhet 

Nytt forslag til plassering av prøvetakingsenhet ble presentert og 

følgende punkter ble tatt opp: 

- Gruppen er fornøyd med justert plassering av 

prøvetakingsrommene der de ligger mot atriet. Smitterommet 

skal ha skjermet ventesone.  

- Gruppen vurderer om det er behov for ett eller flere rom 

prøvetakingsrom til smittepasienter, om de skal være forbeholdt 

smittepasienter eller om de skal kunne brukes av smittefrie 

pasienter andre dager i uken. Dersom det kun skal brukes til 

smitte behøver det ikke å ha dagslys 

- Gruppen vurderer hvor stor andel av ventesonen som skal være 

tilrettelagt for smittepasienter.  

- Det er ønskelig å ha kontorer med umiddelbar nærhet til 

prøvetakingspoliklinikken. De støtterommene som er tegnet i 

skissene nå inneholder ikke kontorer. 2-3 kontorer må flyttes fra 

plan 3 til prøvetakingsenheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder  

 

Gruppeleder  

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2021 

 

23.04.2021 

 

 

25.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

02.04  Plassering av laboratoriemedisin med analysehall og tilhørende 

funksjoner 
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Alternativ 1 og 2 for plassering og utforming av laboratoriemedisin i plan 

3 med analysehall og tilhørende funksjoner ble presentert og følgende 

punkter ble tatt opp: 

- Gruppen er fornøyd med plassering av laboratoriemedisin i plan 

3. 

- Lab, utprøving er et rom der man kan prøve ut/validere nytt 

utstyr før det tas inn i analysehallen.  

- Alle valideringsgrom får dagslys slik de er tegnet nå. 

- Hvilken etasje overgang til bygg 60 legges på, er ikke avklart.  

- Areal til kontorer er ikke fordelt mellom klinikker og avdelinger. 

Dette vil skje på et senere tidspunkt.  

- Innredning av valideringsrommene gjennomgås i aktivitet B, der 

standardrom for laboratoriemedisin utformes. 

- Pauserom bør ligge nærmere prøvemottak og analysehall med 

hensyn til drift på vakt- og natt (for eksempel bytte plass med 

kontorer ved siden av utleveringsenheten for blod). 

- Det er ønskelig med tilgang til valideringsrom uten at man må gå 

gjennom analysehallen.  

- Gruppen vurderer flyt i området bl.a med hensyn på plassering 

av støtterom/lager. Dette vil vi komme tilbake til i senere faser. 

- Man går ut fra at mesteparten av alle prøver i fremtiden kan gå 

på bånd og analyseres i analysehallen og at et fåtall av prøver 

skal innom for eksempel mikrobiologisk lab.  

- Lab, patologi kan ligge i utkanten av labarealet. 

- Digital patologi inngår i i IKT-planlegging på et senere tidspunkt i 

prosjektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2021 

 

25.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

Åpen 
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- Rørpost er en forutsetning i planlegging av arealene til 

laboratoriemedisin. 

- Biobank i prosjektet er kun til lokal mellomlagring. Det jobbes 

overordnet i OUS for å løse fremtidig løsning for biobank. 

- Gruppen vurderer begge alternativer med hensyn til intern 

arbeidsflyt i avdelingen. Gruppen behøver ikke bestemme seg for 

om de vurderer alternativ 1 eller 2 som best til neste møte, men 

alle gruppemedlemmene bes om å ta med seg tegningene tilbake 

til sitt miljø for en bred vurdering og flere innspill til 

alternativene. 

 

 

 

 

Alle 

gruppemedlem

mer 

 

 

 

 

 

23.04.2021 

 

 

 

 

 

Åpen 

02.05  Plassering av morsrom 

- Gruppen er fornøyd med plassering av morsrom, men påpeker at 

det er viktig å sikre en skjermet flyt til og fra dette rommet. 

Videre detaljer rundt dette rommet og seremonirommet bør tas 

videre med prestetjenesten. 

- Det er separate innganger til morsrom og for personal. Flyt og 

skjerming skal det jobbes videre med. 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

ARK 

  

 

Åpen 

 

 

Åpen 

02.06  Inspirasjon 

Tegninger for laboratoriemedisin ved Nytt sykehus i Drammen og 

Sykehuset Østfold, Kalnes ble presentert og gruppen hadde følgende 

bemerkninger: 

- Det er viktig at det ikke planlegges med søyler og liknende som 

begrenser funksjonaliteten i rom som analysehallen. 

- Det må skjermes for støy fra analysehall til andre labfunksjoner. 

   

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 6 av 6 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 
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02.06  Status gjenstående aksjonspunkter fra møte 1  

Alle aksjonspunkter fra møte 01 anses som lukket etter dagens møte. 

   

02.07  Eventuelt 

Ingen punkter ble drøftet. 

   

02.08  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/fagkoordinator 

Arne Myklebust. 

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

helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap 
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Tilbakemeldingsskjema 
Møte Møte 02 akt C – 10 Laboratoriemedisin Nye Aker Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr 80655 Dok.dato 23.04.2021

Medvirkn.møtedato 12.04.2021 Frist for tilbakemeld 23.04.2021

Medvirkn.gr.leder Mona Elisabet Olsen

Tilbakemelding på referatet
Foreslått korreksjon (i rødt) fra MVG gruppe 10 ut i fra hva som ble sagt i møtet:

 Rørpost og tempus er en forutsetning i planlegging av arealene til laboratoriemedisin.
Ellers har referatet fått med seg de viktigste punktene som ble omtalt i medvirkningsmøte. Ytterligere kommentarer til punkt 02.03 og punkt 02.04 er kommentert 
under forslag til endringer. 


