
 
 

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 – 21 RH Kontorplasser og møterom Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 80687 Dok.dato: 19.04.2021 

Møtedato: 15.04.2021, kl. 12:30, møtet ble avsluttet kl. 15:06 Sted: Digitalt møte på Teams 

Referent: Anne-Lise Katle Neste møte: 20.05.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Fredrik Fällman Gruppeleder OUS X 

Kristine Aalbu Ljosland Fagperson OUS X 

Hennie C. A Hasfjord Fagperson OUS X 

Evy Berntsen Fagperson OUS X 

Ingelin Markseth Omholt Fagperson OUS X 

Bjørg Kiste Bryne Fagperson OUS X 

Anne-Gro Valla Verneombud OUS X 

Inger Mette Roman Tillitsvalgt OUS  

Oda Sandli Tillitsvalgt OUS X 

Andreas Thorsrud Tillitsvalgt OUS X 

Linda Møllersen Tillitsvalgt OUS X 

Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS X 

Tone Overaa Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Kaja Dahl Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Niels Rein Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Thea Koren Fasilitator HSØ PO X 

Anne-Lise Katle Referent HSØ PO X 
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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 21 Kontorarbeidsplasser og møterom 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 

• Inspirasjon (dersom det er aktuelt) 

• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1 

• Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter 

• Eventuelt 

  Info 

02.01  Godkjenning av referat 

Referat godkjent i møte.  

Det ble gitt informasjon om at Kristine Aalbu Ljosland var tilstede i forrige møte, ikke 

registrert riktig i referat fra møte 01.  

  Lukket 

 

Info 

02.02  Status funksjonsplassering  

Fasilitator HSØ PO og fagkoordinator Nye OUS orienterer gruppen om endringer og innspill 

som har pågått siden forrige møte med gruppen. I forrige møte var den største delen av 

kontorarbeidsplasser og møterom innplassert samlet i etasje 3 i bygget. Det er gjort 
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romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

endringer med innplassering av teknikk i ulike bygg jfr. funksjonsinnplassering av teknisk 

krevende funksjonsareal, råd om forflytning av areal til fødeområdet tettere på operasjon 

og overordnet føring om å samle barn og ungdom i eget «barnesykehusområde». Dette har 

det blitt jobbet mye med de siste 5 ukene og derfor har man ikke klart å komme i mål med 

å kunne presentere ny funksjonsinnplassering for denne gruppens områder. Det vil derfor 

være behov for å ha ekstra medvirkningsmøte for denne gruppen etter møte 03, i mai 

2021.  

• Behov for møte avtales nærmere og innkalling vil sendes ut.   

Kontorarbeidsplasser og møteromsarealer er til dette møtet ikke vist innplassert i bygget 

med mer enn veldig lite av det totale arealet som skal innplasseres. Dette jobber HSØ PO, 

prosjekteringsgruppen og Nye OUS med å få tilbake i bygget slik at gruppen kan se nytt 

forslag til funksjonsinnplassering i neste møte.   

 

Puntkene under refererer til noen tema som ble diskutert etter at arkitekt gjennomgikk 

presentasjonen med status i byggene.  

Orientering om endret opptaksområde  

HSØ PO orienterte kort om at opptaksområde for Rikshospitalet (lokalsykehusfunksjoner) 

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). I sum overføres 1 800 m2 (netto) fra Nye Aker til Nye Rikshospitalet. 
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• Arkitekt jobber videre med utplassering av kontorplasser og møterom som er 

midlertidig tatt ut som del av barnerokaden som pågår.  

Medvirkningsgruppe 19, forskning og undervisning har ønske om diskusjon med gruppen 

for å se på samarbeid om lokaler.  

Kontorarbeidsplasser og møterom ligger for flere funksjonsområder også inne med areal 

som del av de ulike områdenes program, eks. sengeposter, poliklinikker, operasjon, intensiv 

osv. Dette er arealer som kommer i tillegg til det arealet som denne medvirkningsgruppe 21 

skal diskutere og i tillegg til de kontorer og møterom/undervisningsrom som ligger til 

gruppe 19 Forskning og undervisning å diskutere.  

• Gruppeleder/fagkoordinator videresender funksjonsprogrammet til gruppens 

medlemmer slik at det blir klart hvilket areal som inngår i underlaget for 

funksjonsplassering der denne gruppen gir råd og innspill.  

Gruppen diskuterte følgende punkter i møte: 

• Samtidighetskonflikt vil gjøre det utfordrende å planlegge med at mange deler 

samme kontorplass 

• Det er ulikt behov for nærhet mellom kliniske fagområder og kontorområder for de 

ulike spesialitetene 

• Kontorfaglig nettverk er bekymret for at de ikke blir tatt med i medvirkningen 

• Viktig å se på hvordan kontorene innplasseres med tanke på samhørighet og 

arbeidsmiljø 

• Det er behov for møterom i flere ulike størrelser 

• Det er gjort beregninger på gevinstrealisering som inkluderer vekst i pasienttilfang. 

En egen analysegruppe gjør disse vurderingene og det er tillagt ekstra areal til 

Rikshospitalet grunnet den nasjonale funksjonen som sykehuset har. 

Arkitekt 
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romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

02.03  Inspirasjon 

Arkitekt viser fram bilder av mulige kontorormåder som bakgrunnsmateriale. (Ligger i 

presentasjonen som ble sendt ut til møte) 

  Info 

02.04  Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1 

Alle aksjonspunkter fra forrige møte er lukket. 

  Lukket 

02.05  Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter 

 

AP02-01: Behov for ekstra medvirkningsmøte for denne gruppen etter møte 03 i mai 

2021 avtales nærmere og innkalling sendes ut. 

 

AP02-02: Arkitekt jobber videre med utplassering av kontorplasser og møterom som er 

midlertidig tatt ut som del av barnerokaden som pågår. 

 

AP02-03: Gruppeleder/fagkoordinator videresender funksjonsprogrammet til gruppens 

medlemmer slik at det blir klart hvilket areal som inngår i underlaget for 

funksjonsplassering der denne gruppen gir råd og innspill. 

 

Videre prosess 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste 

møte. 
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OUS sender omforente tilbakemeldinger i tilbakemeldingsskjema via gruppeleder til Nye 

OUS v/fagkoordinator Martin Lieungh innen 28.04.2021 kl 12:00.  

 

Info 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte Møte 02 AKT C -21 RH Kontorplasser og møterom Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 806897 Dok.dato 19.04.21 

Medvirkn.møtedato 15.04.21 Frist for tilbakemeld 28.04.21 

Medvirkn.gr.leder Fredrik Fällman   

 

Tilbakemelding på referatet 

Referatet ble gjennomgått i sin helhet i møtet. Det ønskes presisert at gruppen snarlig ønsker bli innkalt til et ekstra medvirkningsmøte for G.21 NRH, grunnet 
avklaringer på nye areal for kontorplasser og møterom. I tillegg ønskes snarest en avklaring hvilken MVG gruppe i nye OUS som har ansvar for støttefunksjoner med 
behov for kort avstand til aktivitet/drift. For eksempel kontortjeneste, forskningssykepleiere, pasientkoordinatorer og annen type støttefunksjoner for døgnområder, 
akuttfunksjoner, operasjon og intensiv 
 
Det bør fremkomme i referatet at det på spørsmål ble svart ut at gruppen ikke har fått ansvar for tildeling av kontorareal til kontorfaglig tjeneste og generell 
bekymring for at det ikke blir nok kontorareal når dette skal plasseres inn helt til slutt. 
Det står at kontorfaglig nettverk er bekymret for at de ikke blir tatt med i medvirkningen, men det bør komme frem at det ble nevnt at KFN har sendt bekymringsnotat 
til Nye OUS med tanke på hva som er tenkt for kontorfaglig tjeneste.  

 

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

   

   

   

   

    

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS avventer forslag til funksjonsplassering fro kontorplasser og møterom.  



 

 



 

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.  

 


