
 

Tilbakemeldingsskjema  
Møte  Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 80649 Dok.dato 18.04.21 

Medvirkn.møtedato 14.04.21 Frist for tilbakemeld 27.04.21 

Medvirkn.gr.leder Anita Sofie Fenne   

 

Tilbakemelding på referatet 

02.00: Korrigere til Nye Rikshospitalet 
 
02.02: Vedrørende orienteringssak om endring av opptaksområde: Gruppen stiller spørsmål om arealbehovet er dekket ved endring av opptaksområde for Nye 
Rikshospitalet. Gruppen etterspør datagrunnlaget for tallene i analysen. 
 
02.03.01 Føde: I tillegg til dedikert akuttheis fra fødeavd. til operasjon, er det behov for at operasjonssalen for akutte keisersnitt blir plassert i umiddelbar nærhet av 
annen operasjonsvirksomhet slik at man kan innhente flere ressurser på kort tid.  
 
02.03.04: Vedr. sammedagsmottak i grønn sone: Gruppen er skeptisk til at mye areal fra operasjonsavdelingen vil gå til sammedagsmottak og at et sammedagsmottak 
i grønn sone vil medføre logistiske utfordringer. Saken skal diskuteres videre. 
 
 02.03.07: Gruppen ønsker at hybridstuer plasseres hensiktsmessig i fht fag. Fagfordelingen bør være klar før man tar endelig stilling til dette. Siden den ikke er klar, 
ser man hensikten av å clustre stuene for bedre utnyttelse av bildemodaliteter. Gruppe Intensiv har spilt inn ønske om sambruk av CT/MR. Det er ønskelig at man ser 
på en løsning for dette 
 
02.05:  Tillegg: Det ble bedt om mer utfyllende aksonometriske figurer  og at dette sendes ut før neste medvirkningsmøte 
 

 

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

   Gruppe Operasjon er fornøyd med plassering av operasjonsavdelingen i 4. og 5 etasje syd i J-bygget slik det er skissert i dag. 

   

   



 

   

       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS mener at funksjonsplassering av operasjon er god.  
 
Nye OUS mener at areal for sammedagsmottak bør flyttes fra gruppe 9 Operasjon RH til gruppe 7 Intensiv RH til neste medvirkningsgruppemøte. Dette er i tråd med 
gruppe 7 sine ønsker.   

 



 

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.  

 



 
 

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:  Medvirkning hovedaktivitet C - Gruppe 8 Operasjon 
Nye Rikshospitalet. Møte 2 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 80649 Dok.dato: 18.04.21 

Møtedato: 14.04.21 kl.12.30-15.31 Sted: Digitalt møte i Teams 

Referent: Ingeborg Sand Neste møte: 19.05.21 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Anita Fenne Gruppeleder OUS x 

Anne-Sofie Letting Fagperson OUS x 

Dyveke Brandt Qvenild   Fagperson OUS x 

Joakim Jørgensen  Fagperson OUS x 

Thorleif Dahl Fagperson OUS x 

Siri Wadd Henrichsen Fagperson OUS x 

Jan Kristian Nybakk Fagperson OUS x 

Per Bertil Olin Fagperson OUS x 

Kristin Anstensen Fagperson OUS x 

Morten Olsen Fagperson OUS x 

Therese Sandved Bjørnøy Verneombud OUS x 

Mette Neergård Tillitsvalgt OUS x 

Fanny Quinonez Tillitsvalgt OUS  

Maria Soknes Tillitsvalgt OUS x 

Roger Josefsen Tillitsvalgt OUS x 

Stig Flesland Brukerrepresentant OUS  

Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS x 

Stine Louise Johannessen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen x 

Marte Loen Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 

Julia Gaczek Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 
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Thomas Pryssing Fasilitator HSØ PO  

Ellinor Bilet Fasilitator HSØ PO x 

Ingeborg Sand Referent  HSØ PO x 

Bjørn Aage Feet Programleder NyeRikshospitalet Nye OUS 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 forprosjektet Intensiv, PO og 

Nyfødtintensiv for Nye Aker. 

 

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 (utgikk)  

• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1  

• Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter 

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

• Eventuelt 

 
Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som 
ble gjennomgått i møtet.    
  
 

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

02.01  Godkjenning av referat fra møte nr. 1  

Rettelse i tilbakemelding på referatet ang plassering av føde. Gruppen 

synes ikke plassering av føden som ble vist i møte 1 er tilfredsstillende.  

Referatet godkjent med rettelse i tilbakemeldingsskjema. 

  Info 

02.02  Orientering fra prosjektet 

Som følge styrevedtak om endring av opptaksområdet for Rikshospitalet 
(lokalsykehusfunksjoner) som økes til 200.000 innbyggere med bakgrunn 
i styrevedtak.  
Det er sammen med Oslo universitetssykehus gjennomført en analyse av 
omfanget av utvidelsen på Nye Rikshospitalet og tilsvarende reduksjon 
ved Nye Aker. Vurderingen tar opp i seg justeringer som kommer frem i 
fag- og funksjonsfordelingsrapporten, spesielt for fagområdene 
infeksjonsmedisin og ortopedi (som innebærer overføring til Nye Aker fra 
Nye Rikshospitalet).  Samlet gir dette en netto overføring av følgende 
kapasiteter fra Nye Aker til Nye Rikshospitalet: 

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

 
 
I tillegg er 6 rom til videokonferanse/e-helse + et mindre areal for 
kontorarbeidsplasser/møterom og garderober tilført Nye Rikshospitalet. 
Samtidig som et areal til CBRNE (kontorer/møterom) er tilført Nye Aker. 

I sum overføres 1 800 m2 (netto) fra Nye Aker til Nye Rikshospitalet. 

02.03  Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK) 

ARK gikk gjennom underlag utsendt før møtet.  

Gruppeleder synes det er fint å se at tilbakemeldinger fra forrige møte 

allerede er adressert og vist i nye tegninger. 

Tegningene ble diskutert og følgende punkter nedenfor ble fremhevet av 

gruppen: 

  Info 

02.03.01  Føde 

Gruppen understreker at det er behov for dedikert akuttheis til føden. De 

kan ikke komme i en situasjon hvor de må vente på heisen. Dersom egen 

dedikert heis ikke er mulig bør heis kunne overstyres for føde. Heisen må 

ha samme størrelse som en akuttheis. 

Arkitekt tar innspill inn til arbeidet med heisanalyser.  

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

19.05.21 

 

 

 

 

 

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

Gruppen diskuterer mulig plassering av operasjonssal på føden.  

Dette er ikke ett ønske fra anestesi, da det vil ta lang tid for personell å 

komme seg dit. Anestesisløyfen må hensyntas også i planlegging av 

sectiostuen. Tema tas også opp i fødegruppen.  

 

 

02.03.02  Bildemodaliteter i operasjonsområdet 

Gruppen presiserer at området må tilrettelegges for framtidige 

installasjoner av bildemodaliteter.  

 

Gruppen ønsker at det tilrettelegges for senere installasjon av angio/ CT / 
MR på operasjonsavdelingen. Det bør tas høyde for teknikk til MR. 
Prosjektorganisasjonen vil arbeide videre med å se på løsninger for å 
tilrettelegge bygget for evt. framtidige installasjoner. Hvordan dette løses 
diskuteres ikke videre i denne fasen.  
 
  
Flytting av kapasiteter som behandles i medvirkningsgruppe 9 
Bildediagnostikk til operasjon ble diskutert. Gruppeledere for intensiv, 
operasjon og bilde ser på dette sammen. OUS kommer med en omforent 
og felles tilbakemelding på dette.  
  

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.21 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

Åpen 

 

Åpen 

02.03.03  Heis 

Gruppen utstykker bekymring rundt antall akuttheiser og størrelser på 

andre heiser. Det understrekes at det i mange tilfeller fraktes pasienter i 

seng med mye tilhørende utstyr, samt mange personer som arbeider 

rundt sengen. Heisene må dimensjoneres for slike situasjoner. Det må i 

tillegg tas høyde for frakt av stort MTU eks mobil CT i heisene.  
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

• Prosjekteringsgruppen jobber videre med innspill 

 

Heiser blir behandlet i medvirkningsgruppen for logistikk. Gruppeleder 

oppfordres til å ta kontakt med gruppeleder for Logistikk. 

 

 

Gruppeleder 

 

 

Åpen 

02.03.04  Sammedagsmottak 

Plassering av sammedagsmottak ble diskutert i medvirkningsgruppen. 

Gruppen må se på flyten rundt sammedagsmottaket og komme med en 

omforent tilbakemelding. Fordeler/ulemper med plassering sentralisert i 

grønn sone/desentralisert plassering bør beskrives. 

Punkter som ble belyst for dette tema under møte: 

• Avstander 

• Bemanning/ressurser 

• Transport av senger  

• Sengeventehall i sammenheng med sammedagsmottak 

• Pasientens behov 

 

 

 

Gruppeleder/ 

Fagkoordinator 

 

 

27.04.21 

 

 

Åpen 

02.03.05  Transport til og fra eksisterende bygg  

Det ble diskutert frakt av pasienter til og fra eksisterende og Nytt 

Rikshospital. Spesielt blir størrelse på korridorer diskutert. Det bør være 

god plass for to intensivsenger med tilhørende personal og utstyr til å 

passere hverandre.  

 

Det er ønskelig at gruppen gir en beskrivelse av pasientgrupper som vil 

fraktes mellom nytt og eksisterende bygg. 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

27.04.21 

 

 

 

 

 

 

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

 

Til neste utsendelse viser arkitekt bredde på prosjekterte gangbroer. 

 

ARK 

 

11.04.21 

 

Åpen 

02.03.06  Organisering av operasjon 

Medvirkningsgruppen ser det problematisk å gi konstruktive 

tilbakemeldinger uten informasjon om fagfordelingen.  

Foreløpig må man planlegge bygget uten endelig fagfordeling. Nye OUS 

informerer gruppen om status for dette arbeidet.  

 

Det er ønskelig å samle fag for å sikre god ressursbruk og bruk av utstyr.  

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

27.04.21 

 

 

 

Åpen 

02.03.07  Hybrid stuer 

Gruppen ønsker at prinsipp om å samle hybridstuene jobbes videre med 

når rom plasseres i bygget.   

 

 

ARK 

  

 

Åpen 

02.03.08  Sterilsentralen 

Etter gjennomført utredning i OUS er sterilsentralen lagt til Nye Aker. 

Gruppen er kritisk til desentralisering av sterilsentralen, som skal serve 

Nye Rikshospitalet. 

  Info 

02.04  Oppsummering – status på aksjoner fra møte nr. 1 (02.03.2021) 

Heisanalyse presenteres i møte (p.nr. 01.01) 

- PG har ett pågående arbeid rundt heisanalyser.  

 

Prosjekteringsgruppen ser på teknisk areal i bygget (p.nr 01.02) 

 

ARK 

 

 
PG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

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

- Det er ønsket fra medvirkningsgruppen teknisk mellometasje 

over operasjon. Teknisk mellometasje vil ivareta eks installasjon 

av fremtidige bildemodaliteter  

o Det pågår arbeid rundt mulig plassering av tekniske 

etasjer i bygget  

- Detaljering av operasjonsstuer 

o Tas opp i aktivitet B og D 

 

Fagfordeling, dagkirurgi, sammedagskirurgi, øvrig kirurgi (p.nr 01.04):  
- Informasjon om fagfordeling. Fagkoordinator opplyser om forslag 

til behandling hvor all dagkirurgi skal gå til gammel 
bygningsmasse og resterende, elektiv, tyngre kirurgi vil gå til nytt 
bygg.  

o Pågående prosess OUS 

- Gruppen tar overnevnte punkter med i videre arbeid om 
funksjonsplasseringen.  

o Levert i tilbakemeldingsskjema 

Sterilavdelingen (p.nr 01.05) 

o Det er opprettet kontakt mellom gruppelederne. 

Tilbakemeldinger vil arbeides videre med i sterilsentral 

gruppen.  

Reise/befaring (p.nr 01.08) 

- For å kunne planlegge ett god og framtidsrettet sykehus løfter 
gruppen behov for reise/befaring ved andre tilsvarende nye 
sykehus.  

 

 

 

ARK 

 
 
Fagkoordinator 
 

 

 

 

 
Gruppeleder  
 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

Åpen 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

 

Lukket 

 

 

 

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

o Gruppen oppfordres til å undersøke mulighet for virtuelle 

befaringer  

 

02.05  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. 

 

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

en helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap.    

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

27.04.21 
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