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Møte:  Medvirkning forprosjekt  
Møte 02 akt C – 2 PHA – Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 80605 Dok.dato: 20.04.2021 

Møtedato: 19.04.2021 kl. 12.30-15.30 Sted: Teams 

Referent: Tina Sønnichsen Neste møte: 26.05.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Lisbeth Nilsen Sykepleier Gruppeleder PHA Voksen OUS X 

Asbjørn Syversen Spesialsykepleier Fagperson PHA Voksen OUS X 

Ernestus Joannes Kok Miljøterapeut Fagperson PHA Voksen OUS  

Gjermund Vognlid Sykepleier Fagperson PHA Voksen OUS X 

Marlene Falieras Sosionom Fagperson PHA Voksen OUS X 

Henning Helland Ottesen Psykiatrisk sykepleier Fagperson PHA Voksen OUS X 

Ane Selma Ovedal Spesialsykepleier Fagperson PHA Voksen OUS X 

Kasia Dabrowska Fysioterapeut Fagperson PHA Voksen OUS X 

Dag Erik Kyrkjebø Hjelpepleier Verneombud PHA Voksen OUS X 

(Ian) Thomas Small Overlege Tillitsvalgt PHA Voksen OUS X 

Berit Averstad Psykiatrisk sykepleier Tillitsvalgt PHA Voksen OUS X 

Ellinor Lønnå Sykepleier Tillitsvalgt PHA Voksen OUS X 

Johan Lothe  Brukerrepresentant PHA Voksen OUS X 

Andreas Anker-Hviid Psykolog Gruppeleder PHA Poliklinikk OUS X 

Caroline Pegg Sykepleier Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Stig Evensen Ergoterapeut Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Hege Saltnes Overlege Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Marthe Kjærstad Psykologspesialist Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Anne Marie Frøkedal Psykologspesialist Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Kari Bussesund Sykepleier/spes.rådgiver Fagperson PHA Poliklinikk OUS  - 
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Tore Bergo Simensen Spesialsykepleier Verneombud PHA Poliklinikk OUS X 

Birgit Aanderaa Psykolog Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS X 

Beate Heggheim Sosionom Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS X 

Nina Sibbern Førstesekretær Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS X 

Siv Løland - Brukerrepresentant PHA Poliklinikk OUS - 

Merete Jørstad Miljøterapeut Gruppeleder PHA Barn OUS X 

Ingrid Lange Vernepleier Fagperson PHA Barn OUS X 

Inger Leganger Psykologspesialist Fagperson PHA Barn OUS X 

Camilla Rom Sykepleier Fagperson PHA Barn OUS X 

Christian Smestad Torp Miljøterapeut Verneombud PHA Barn OUS - 

Rikard Nygård Overlege Tillitsvalgt PHA Barn OUS - 

Ingun Røeggen Psykiatrisk sykepleier Tillitsvalgt PHA Barn OUS - 

Tonje Granmo - Brukerrepresentant PHA Barn OUS X 

Marit Krogsrud  Fagkoordinator Nye OUS X 

Pernille Birkel Fagerström  Prosjekteringsgruppen X 

Iselin Thulesius  Prosjekteringsgruppen X 

Anne Guri Grimsby  Prosjekteringsgruppen X 

Fanny Sæthre  HSØ-PO X 

Elisabeth Grannes  Fasilitator HSØ PO X 

Tina Sønnichsen  Referent HSØ PO X 

Berit Haugen  Utstyrsrådgiver, prosjekteringsgruppen 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 for PHA. 

 

Agenda (generell agenda for alle medvirkningsgrupper ble tilpasset og 

møtet fulgte følgende agenda): 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

• Velkommen og agenda for dagens møte  

• Godkjenning av referat  

• Siden sist – konsekvenser av endret opptaksområde 

• Aksjonspunkter/hjemmelekse fra forrige møte  

• Boksologi (prinsipper for døgnområder i PHA og BUP) 

• Status funksjonsplassering, somatikk/hele anlegget 

• Status funksjonsplassering, PHA 

• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1  

• Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter 

• Eventuelt 

 
Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som 
ble gjennomgått i møtet.    
 
Gruppeleder ønsket gruppen velkommen og gjennomgikk spilleregler for 
møtet. Kommentarfeltet skal kun brukes til allmen informasjon, ikke til 
diskusjoner og kommentarer til møtet. 

 
02.01  Godkjenning av referat møte 1 

Referat fra møte 01 ble godkjent.  

Det ble bemerket at gruppen fikk i hjemmelekse å svare på om vinduer i 

pasientrom skal kunne åpnes til tross for at spørsmålet tidligere er 

avklart. Som tidligere innmeldt, svarte gruppen at vinduer i pasientrom 

ikke skal kunne åpnes (hvertfall ikke uten nøkkel). 

 

Referat fra dagens møte sendes til gruppen i løpet av en uke. 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Aksjonspunkter/hjemmelekse til gruppen som skal besvares i 

tilbakemeldingen oppsummeres i slutten av møtet. 

02.02  Siden sist – konsekvenser av endret opptaksområde  

Fasilitator orienterte om endringer i programmet til Nye Aker som følge 
styrevedtak om endring av opptaksområdet for Rikshospitalet 
(lokalsykehusfunksjoner) som økes til 200.000 innbyggere med bakgrunn 
i styrevedtak.  
Oslo universitetssykehus har i samarbeid med prosjektorganisasjonen til 
Helse Sør-Øst 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: 

 
 
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. 

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

02.03  Aksjonspunkter/hjemmelekse fra forrige møte  

Svarene gruppen ga på hjemmeleksen fra forrige møte er ivaretatt i 

arkitektens presentasjon. I spørsmål 4 i hjemmeleksen, der OUS ble bedt 

om å gi en tilbakemelding om nærhetsbehov og plassering av 

fellesarealer, ble det svart at BUP bør disponere egne fellesfunksjoner. 

Arkitekten har derfor brukt listen med foreslått plassering av 

fellesfunksjoner (utarbeidet av prosjektorganisasjonen i HSØ-PO og vist i 

forrige referat) som utgangspunkt for dagens presentasjon.  

 

Gruppen hadde følgende kommentarer til fellesfunksjoner: 

- Det ble uttrykt bekymring for om det er nok areal til 

fellesfunksjoner og PHA generelt.  

- Det påpekes at det er viktig at pasientene har tilgang til 

aktivitetsrom i døgnområdene. 

- Areal til fellesfunksjoner kan omdisponeres innenfor 

arealrammen til PHA. Dersom det er behov for mer areal til 

fellesfunksjoner, må dette finnes ved en omdisponering av PHAs 

areal.  

- Mulighet for meningsfulle aktiviteter, gode aktivitetsrom og gode 

uterom er viktig. 

- Foreldre har krav på overnatting for pårørende. Det er kun satt 

av to rom til dette. Dette må ses på. 

- Gruppen minner om at det står i konseptrapporten at det skal 

være felles funksjoner nær der pasientene oppholder seg. Både i 

døgnområder og i form av felles funksjoner. 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

  Boksologi (prinsipper for døgnområder i PHA og BUP) 

«Boksologi» (prinsipper for programmering av døgnområder for PHV+TSB 

og BUP vist med arealbokser) ble vist i møtet for å vise hvilke rom til 

aktivitet og opphold som ligger i døgnområdene i tillegg til 

fellesfunksjoner for hele PHA: 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 

Boksologien er sendt til fagkoordinator i etterkant av møtet for videre 

distribusjon til medvirkningsgruppen. 

Etterskrift: Boksologi er sendt ut. 

 

Utforming og funksjonalitet i skjermingsrom utarbeides av 

medvirkningsgruppen i aktivitet B, standardrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagkoordinator

/gruppeleder  

02.04  Status generell funksjonsplassering (hele Nye Aker) 

Arkitekt gjennomgikk presentasjon av somatikkdelen i Nye Aker for å gi 

gruppen innblikk i det samlede anlegget og logistikkløsningene i 

prosjektet. 

Følgende punkter ble tatt opp og diskutert/besvart: 

- Gruppen ønsker kulvert til Nordkuben og bygg 12. Det er ikke 

avklart hvor langt nord på tomten kulverten kommer til å gå. 

- Transportkulvert er til personale og AGV. Teknisk kulvert er kun 

for teknikk. 

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

- Refstad gård er foreslått brukt til døgnområder p.t., men det må 

vurderes om det skal ligge andre funksjoner i bygget. 

- Refstad gård er vernet og kan ikke rives.  

- Bygg 12 skal beholdes slik det er i dag med 43 senger og en 

innvendig, lett oppussing. 

02.05  Status funksjonsplassering, PHA 

Arkitekt presenterte oppdatert forslag til plassering av funksjoner i PHA. 

Følgende punkter ble tatt opp: 

1. Fellesfunksjoner 

- Det er ikke heis i Nordre Sinsen gård i dag, men det planlegges 

for det.  

- I program for fellesfunksjoner er det foreslått to treningskjøkken. 

Det ble påpekt at det er behov for flere treningskjøkken. 

Gruppen bes om å gi en tilbakemelding på hvor mange 

treningskjøkken det er behov for og å vurdere hvordan 

fellesfunksjoner skal omdisponeres for å finne areal til riktig 

antall treningskjøkken. 

- Gruppen mener at plassering av skole ved døgnområder for BUP 

som en god plassering.  

- Det ble påpekt at det vil kunne bli et større behov for 

familieleiligheter for behandling i RASP i fremtiden. Dette 

vurderes i OUS. 

2. Akuttmottak 

- Forslag til plassering av akuttmottak i PHA (2 alternativer til 

plassering i sør-anlegget og forslag til plassering i Nordkuben) ble 

presentert. Gruppen bes gi tilbakemelding på hvor de tre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder  

 

 

 

Gruppeleder/f

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

akuttmottakene (3 x 50m2) skal plasseres i PHA-anlegget for å 

sikre tilgang med bil og skjerming av pasienter.  

- Fagkoordinator sender ut definisjon på hvem som skal komme til 

akuttmottak i PHA og hvilke pasienter som skal via felles 

akuttmottak. 

3. Poliklinikk 

- Gruppen vurderer om det som i programmet benevnes som 

«Poliklinikk, BUP», skal endre navn til «Dagbehandling, BUP».  

- Gruppen vurderer plassering av ECT og beskriver hvilke 

funksjonskrav som gjelder til plassering. 

- Separering av undersøkelserom og kontorareal ligger inne som 

en forutsetning for konseptet. Undersøkelsesrom ligger inne som 

U/B rom – her behandles pasienter. Kontorer er 

kontorarbeidsplasser til behandlere uten adgang for pasienter. 

Konseptet ligger til grunn for programmering. Eventuelle 

spørsmål til konseptet, må avklares i OUS. 

- Noen fagområder har behov for at poliklinikk ligger nært 

døgnområder. 

- I program til poliklinikk er det foreslått behandlingsrom på 

henholdsvis 12 og 16 m2. Gruppen vurderer størrelse på 

behandlingsrom og antall av hver størrelse. 

- Gruppen vurderer om man vil samle rom på samme størrelse 

eller om de skal/kan blandes.  

- Gruppen gir tilbakemelding på hvor mange personer det skal 

være plass til i et grupperom for behandling.  

- Poliklinikk for PHV og BUP er foreslått plassert i Nordkuben. 

Gruppen gir tilbakemelding på om de to poliklinikkene må 

Gruppeleder 

 

Fagkoordinator 

 

 

Gruppeleder 

 

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

atskilles helt eller det kan være noen funksjoner (eksempelvis 

støtterom) som deles mellom de to. 

4. Døgnområder 

- For å komme til døgnområdene, må man gjennom felles inngang 

og gjennom en del av poliklinikk (ankomst/resepsjonsområde), 

slik det er foreslått nå. Arkitekt jobber med å optimalisere 

inngang og flyt til døgnområder og viser oppdaterte skisser for 

flyt i neste møte.  

- Gruppen gir en tilbakemelding på om de skjermede rommene 

skal ha eget oppholdsrom eller om to rom kan dele, som vist i 

møtet. 

- Gruppen vurderer foreslått plassering av rom i døgnområdet på 

side 87+88 i utsendt presentasjon. 

- BUP er foreslått plassert i Nordkuben med tre døgnenheter 

fordelt over tre etasjer, en pr. etasje. Gruppen vurderer om dette 

er en god løsning med hensyn til funksjoner som er felles for 

enhetene (se boksologi).  

5. Refstad gård 

- Det kan lages korridorer med bredde på 3 meter, men det 

forutsetter søyler og det blir ikke mulig med passasje av to 

senger. Dagens bredde på 2,2m foreslås derfor fastholdt av 

arkitekt. Gruppen vurderer om det skal/kan være døgnområder i 

Refstad gård og eventuelt hvilke andre funksjoner som bør 

plasseres der. 

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

- Det er programmert 2 kontorer i hvert døgnområde til stedlig 

ledelse. Andre kontorfunksjoner ligger i areal til kontorer og 

møterom. Det er et eget areal til KPHAs administrasjon. 

- Hvem som skal ha kontor hvor blir en del av OU-prosessen i OUS. 

- Det er ikke avklart hvor mange ansatte det kommer til å være på 

Nye Aker i 2030.  

7. Diverse 

- Det er planlagt med en felles inngang til sør-anlegget for 

døgnområder og poliklinikk. Gruppen gir en tilbakemelding på 

om det skal være én felles inngang. 

- Gruppen vurderer hvor mange innganger det skal være til 

Nordkuben (skal det være én felles hovedinngang eller egne 

innganger til BUP døgn, BUP poliklinikk, PHV poliklinikk og 

akuttmottak?). 

- Gruppen spurte inn til hvordan liasontjenesten (tilsyn på 

inneliggende og polikliniske somatiske pasienter) er tenkt inn i 

Nye Aker med behandlingsareal og kontorarbeidsplasser og 

påpekte at aktiviteten ikke registreres med DRG. Dette vurderes i 

samarbeid mellom gruppen og Nye OUS.  

- Atriene planlegges som grønne områder uten bygg under for at 

man skal kunne plante trær og annet der. I neste møte vises det 

mer til landskapsplaner. 
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/gruppeleder 
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02.06  Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1  

Følgende aksjonspunkter fra forrige møte ble ikke svart ut i møtet og 

kommenteres derfor her: 
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Har prosjektet kjøpt bygget Refstadgaard? 

Svar: Det pågår forhandlinger med Statsbygg med målsetting om tiltrede 

våren 2022. Det kan være muligheter for tidligere tiltredelse, men det er 

ikke avklart. Bygget tomt og det er muligheter for befaringer hvis behov. 

 

Hvordan er støyforholdene for PHA? 

Svar: De nye byggene er lavere for å redusere støypåvirkning. Det jobbes 

med støyskjerm i terrenget og skjermede gårdshager. Det regnes på støy- 

simuleringer.   

 

Alle aksjonspunkter fra forrige møte anses hermed som lukket. 

02.07  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/Marit innen 

30.04.2021 kl. 12. 

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

helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap.   

Info   
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