
 
 

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 – 16 Garderobe, pasient- og 
perdonalservice og velferdstiltak - FELLES 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 80675 Dok.dato: 14.04.2021 

Møtedato: 13.04.2021, kl 12:30 – 15:30 Sted: Digitalt på Teams 

Referent: Anne-Lise Katle Neste møte: 18.05.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Kirsti Tangen-Fosser Gruppeleder OUS X 

Silje Fossum Fagperson OUS X 

Irene Gjelstad Fenner Fagperson OUS X 

Heidi Kolstad Fagperson OUS X 

Lena Husebye Fagperson OUS  

Lise Anholt Fagperson OUS  

Cathrine Biseth Fagperson OUS X 

Anja Kristine Kråbøl Fagperson OUS X 

Lene Kjelkenes Bjørnson Verneombud OUS  

Brith Dybing Verneombud OUS X 

Per Oddvar Synnes Verneombud OUS X 

Malika El Barkani Tillitsvalgt OUS  

Stine Dybvig Brukerrepresentant OUS X 

Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS X 

Joana Carina Goncalves Fagkoordinator Nye OUS X 

Mette Berg-Maastad Prosjekteringsgruppen  X 

Fia Myrvold Prosjekteringsgruppen  X 

Tone Andreassen Prosjekteringsgruppen  X 

Emilie Lamer Schjetlein Prosjekteringsgruppen  X 

Hege Anette Martinsen Rådgiver utstyr  X 
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Espen Eilertsen Fasilitator HSØ PO X 

Anne-Lise Katle Referent HSØ PO X 

 

Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

02.00  Velkommen og agenda for dagens møte 

Møtet er det andre i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og 

som skal  ivareta medvirkning i gruppe 16 Garderobe, pasient- og 

personservice og velferdstiltak for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

 

Gruppen skal vurdere funksjonsplassering i bygget herunder 

• Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov 

• Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene 

• Behov for videre bearbeiding 

 

Agenda 

• Velkommen og agenda for dagens møte  

• Godkjenning av referat  

• Status funksjonsplassering (store endringer vist ved sprengt 

aksonometri/plantegninger som viser områder tett knyttet 

til/relevant for det aktuelle funksjonsområdet)  

• Inspirasjon (dersom det er aktuelt)  

• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1  

• Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter 

• Eventuelt 

   

02-01  Godkjenning av referat fra møte nr. 1    
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Referat godkjent. 

02.02  Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK) 

Aker 

Garderober 

Det ble påpekt at det er foreslått et eget garderobeanlegg for 

sterilsentralen. Dette behandles av medvirkningsgruppe 17 Sterilsentral.  

Det ble påpekt at det pt ikke er lagt opp til sammenhengende grønn 

sone. 

• ARK bes vise hvordan sammenhengende grønn sone fra 

garderobe til sterilsentral/operasjon/mm kan gjøres.  Gjelder 

Aker og Rikshospitalet. 

 

Uteområder 

Det ble diskutert om uteområdene er i tilstrekkelig grad utnyttet til å 

benyttes som rekreasjon og trening. OUS ønsker å vurdere bruk av 

takterrasser. 

Det er ikke programmert takterasser.  

• ARK presenterer utenomhus arealer i neste møte. Gjelder 

både Nye Aker. 

Arealer til bedriftsidrettslaget 

Siden det ikke er programmert trimrom innendørs, ber 

Bedriftsidrettslaget om at det vurderes å disponere noe uteareal som 

«trimrom».  

 

 

 

 

 

 

 

Ark 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021 

 

 

 

 

 

26.04.2021 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Det ble diskutert om det er mulig å kombinere areal satt av til 

pasienttrening med personaltrening. Forslag om at bedriftsidrettslaget 

samarbeider med bedriftshelsetjenesten om drifting av treningsarealer 

følges eventuelt opp utenfor dette medvirkningsarbeidet. 

• OUS konkretiserer forsalg til løsning for hvordan behov for 

trening for ansatte kan realiseres og om dette eventuelt kan 

samordnes med treingsrom for pasienter. 

Kantine, kafe og kiosk 

Kantine, kiosk og kafe håndteres av medvirkningsgruppe 15 

Mathåndtering. De har ønske om å samle disse arealene for å ha 

mulighet for at de kan betjenes av bare en person i perioder med liten 

trafikk. Dette er også grunn for at kantine for personal og pasienter 

samles, men det kan lages soneinndelinger. 

Det er ikke programmert butikkområder utover kiosk/kafe/kantine.  

Mingleområder/sosial sone 

Gruppen diskuterte behov for sosiale soner/mingleområder. Det ble også 

nevnt at det er behov for områder der gravide kan hvile. Bibliotek er også 

diskutert i gruppen Forsknings og undervisning. 

Vi har de områdene som er programmert til rådighet og det må komme 

tas opp igjen når innredning av rom skal diskuteres. 

Bedriftshelsetjenesten bør være sentralt plassert, men skjermet 

Prestetjenesten er fint plassert. 

Hvilerom og overnatting 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

26.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Overnatting for ansatte på plan 3 ser bra ut, og det må sjekkes ut med 

akutt om det er tilfredsstillende.  

• OUS sjekker om overnattingsplassering er passende for akutt. 

Gruppen påpekte at det er gunstig at overnattingsplasser har dagslys slik 

at de kan brukes til kontorer ved behov. 

• ARK bes vurdere om at overnattingsrommene kan 

programmeres til å ha dagslys  

Det ble diskutert om overnattingsrom kan brukes som garderobe for for 

eksempel fødeavdelingen. 

 

Tilrettelegging for sykkel 

Behov for tilrettelegging for sykkel, både aker og Rikshospitalet 

(kapasitet. sykkelvask, ekstra avlukke for sikkerhet, oppstilling for 

elsparkesykler, etc.) ble diskutert. Dette håndteres av utomhusgruppa. 

 

Rikshospitalet 

Pasientventeområder 

Det ble ytret bekymring for at det kan bli kaotisk dersom utgang fra 

auditoiert kommer rett ut i pasientventeområder. Dette tas med i 

forbindelse med rominnredning. 

Det er ikke satt av areal til bagasjeoppbevaring, men dette kan tas opp i 

forbindelse med rominnredning. I den sammenheng kan det også gjøres 

en vurdering på hvor venteplass og utreiseområde skal plasseres. Dette 

gjelder kun Rikshospitalet.  

 

 

ARK 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Det skal være plass til selvinnsjekkautomater i vestibylen. Disse er ikke 

tegnet inn, men tar heller ikke så stor plass. Vi kan også anta at 

selvinnsjekk og betaling i stor grad vil bli utført på pasientens 

mobiltelefon. 

Kafe, kiosk og kantiner 

Gruppa diskuterte areal for kafe, kiosk og områder å sitte for både 

ansatte og pasienter/pårørende. Spiseteder håndteres av Gruppe 15 

mathåndtering 

Betraktninger omkring kantine, kiosk og kafe er de samme som beskrevet 

over for Aker og håndteres av medvirkningsgruppe 15 Mathåndtering. 

Overnatting  

Det ble påpekt at det er langt mellom nyfødtavdeling og overnatting. 

Dette er et tema som kan diskuteres til neste møte. 

• OUS bes konkretiserer ønsket om nærhet for ansattes 

overnattingsplasser til nyfødtavdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021 

 

02.03  Inspirasjon 

UTGÅR 

   

02.04  Status gjenstående aksjonspunkter 

Aksjonspunkter fra sist møte er lukket. 

   

02.05  Oppsummering av dagens aksjonspunkter 

Følgende er gjentagelse av aksjonspunkter som står nevnt over under 

relevant tema: 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

AP(02-01): ARK bes vise hvordan sammenhengende grønn sone fra 

garderobe til sterilsentral/operasjon/mm kan gjøres.  Gjelder Aker og 

Rikshospitalet. 

 

AP(02-02): ARK presenterer utenomhus arealer i neste møte. Gjelder 

både Nye Aker. 

 

AP(02-03): OUS bes konkretiserer forsalg til løsning for hvordan behov for 

trening for ansatte kan realiseres og om dette eventuelt kan samordnes 

med treningsrom for pasienter. 

 

AP(02-04): OUS sjekker om overnattingsplassering er passende for akutt. 

 

AP(02-05): ARK bes vurdere om at overnattingsrommene kan 

programmeres til å ha dagslys  

 

AP(02-06): OUS bes konkretiserer behov for overnattingsmulighet også 

nærmere nyfødtintensivavdelingen. Gjelder Rikshospitalet. 

 

Videre prosess  

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som 

forberedelse til neste møte.  

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til 

fagkoordinator Nye OUS innen 26.04.2021. 

ARK 

 

 

 

ARK 

 

 

Gruppeleder 

 

 

Gruppeleder 

 

ARK 

 

 

Gruppeleder 

26.04.2021 

 

 

 

26.04.2021 

 

 

26.04.2021 

 

 

26.04.2021 

 

26.04.2021 

 

 

11.05.2021 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte  

 Møte 02 Akt. C – 16 Garderobe, pasient- og 
personalservice og velferdstiltak - FELLES  

 

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr  
 80675  

 

Dok.dato  
 14.04.2021  

 

Medvirkn.møtedato  
 13.04.2021, kl 12:30 – 15:30  

 

Frist for tilbakemeld  
27.04.2021 

Medvirkn.gr.leder Kirsti Tangen-Fosser 
 

  

 

Tilbakemelding på referatet 

Det bør defineres hva som er et velferdstiltak. Det ser ut til å være lite tiltak rettet mot ansatte. Det ble snakket mye om dette i møte, men det kommer ikke tydelig 
nok frem i referatet. Spesielt treningsmuligheter for ansatte er et stort ønske. Både inne og ute. Og gjerne ute-terrasse til pauser\lunsj. Se flere innspill  under . 

 

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter) 

AP(02-04):  AP(02-06):  

OUS sjekker om overnattingsplassering er passende for akutt og nyfødt-intensiv: Dette er sjekket ut med Anestesi og nyfødt intensiv og tilbakemeldingen er at 

plassene bør fordeles over flere etg. Eks 3, 7 og 9. Det bør være plasser i nærheten av både, akutt, operasjon, intensiv, nyfødt og nyfødtintensiv. Intensiv og 

fødtintensiv må ha overnattingsrom i samme etg.  

Rommene bør ha dagslys da de skal benyttes til kontor også. 

Venter på svar fra Akutt. 

Svar her fra nyfødt-intensiv: Ja, vi trenger noen flere overnattingssteder i nærheten til sengeposter (jeg antar at også Føde vil ha minst 2 overnattingsrom i nærhet 

av sengepost/fødestuene). Anestesi/Intensiv trenger i 4. og 5. etasje (ut fra dagens ordning): 



 

  

   

       

 1 vaktrom/15 senger intensiv for LiS = 4-5 rom 
 1 vaktrom/30 senger intensiv for overlege = 2 rom 
 1 vaktrom i tilslutning til hver operasjonsetasje for vaktgående anestesi LiS = 2 rom (må avklares med operasjonsgruppe ved Anita Fenner) 
 bakvakter anestesi som er tilstede på huset (uklar hvor mange det vil bli, mest sannsynligvis 4-5) kan ha vaktrom i 3. etasje 

AP(02-03): OUS bes konkretiserer forsalg til løsning for hvordan behov for trening for ansatte kan realiseres og om dette eventuelt kan samordnes med 
treningsrom for pasienter.  

 Det er et stort ønske at det tilrettelegges for treningsmuligheter inne. Treningsarealer for ansatte og pasienter bør ikke være i de samme arealene, pga 

smittevern.  Dette kan også være saler som kan benyttes til yoga og andre typer fellestreninger. 

Hvis det blir aktuelt å omrokere/endre på arealer for å frigjøre treningsarealer til de ansatte, er det viktig at det ikke forringer (trenings)tilbudet til 

pasientene.  

 I tillegg kan det legges opp til utearealer med mulighet for trening, eks apparater eller plener for fellestrening. 

 Gode velferdstiltak for ansatte er noe som bør være et satsingsområde i et nytt og framtidsrettet sykehus. Både for å ivareta de ansattes helse, miljø og 

trivsel, men også for å gjøre OUS til en attraktiv og rekrutterende arbeidsplass.   

 Vernetjenesten ber om at det programmeres inn arealer for:  

- Hvilerom, for bl.a. gravide, ansatte som går i langvakter og ansatte som av andre grunner trenger å hvile i løpet av arbeidsdagen.  
- Treningsrom 
- Sosiale mingleområder med tilgang på f.eks. kaffeautomater og automater for kioskvarer 
- Egne personalrom på alle enheter.  

 
               I tillegg ber vernetjenesten om at det  

- planlegges for grønne tak som er tilpasset muligheter for rekreasjon og mulighet for utelunsj.   
- Settes av arealer til næringsvirksomhet som butikk, frisør, kaffebar etc.  

 

 
 



 

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS mener at det kan være hensiktsmessig å spre overnattingsrom for RH på noen flere etasjer på enn forslaget som er vist i sist møtet. Da slik at noen rom ligger 
igjen i 3. etg i nærhet til intensiv og akutt, men også noe areal med nærhet til føde og nyfødtintensiv. 
 
Nye OUS mener at pasientbibliotek ved Nye RH bør overføres fra medvirkningsgruppe 11 til medvirkningsgruppe 16. 
 
Nye OUS mener at det er ønskelig at det vises flere områder for velferd innenfor planlagt arealer. Dette kan som gruppen selv viser til være: sosiale mingleområder 
med tilgang på f.eks. kaffeautomater og automater for kioskvarer, balkonger og terrasser, treningsarealer utendørs f.eks løpe/gangveier etc. 
  
 
 
 
 
  

 



 

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.  

 Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.  

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. 

 Forslag til endring innen gjeldende aktivitet 

o Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.  

o Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte. 

o Gjøres så konkrete som mulig. 

o Skal være omforente tiltak for hele gruppen. 

 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.  

 


