
 
 

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 

    

xMøte:  Møte 01 Akt. C – Gruppe 27 Høysikkerhetsisolat og 
infeksjonsmedisinsk døgnområde Nye Aker Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 81544 Dok.dato: 23.04.2021 

Møtedato: 20.04.2021 Kl. 14.00-16.00 
 Sted: Teams 

Referent: FS Neste møte: 25.05.2021 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 
Torgun Wæhre Gruppeleder/ Overlege Inf. med. OUS x 

Arne Broch Brantsæter Fagperson/ Overlege Inf.  med. OUS x 

Vidar Ormaasen Fagperson/ Overlege inf. med OUS x 

Malin Jørgensen Fagperson/ Sykepleier, seksjonsleder OUS x 

Madelen Foss Smedholen Fagperson/ Beredskapssykepleier OUS x 

Mette Sannes Fagperson/ Bioingeniør OUS - 

Vibeke Graarud Fagperson/ Spesialsykepleier, ass.avd.leder OUS x 

Aase Nilsen Fagperson/ Spesialbioingeniør OUS x 

Jon Øyvind Sparby Fagperson/ Ingeniør Eiendom OUS x 

Egil Lingaas Fagperson/ Avdelingsoverlege OUS x 

Camilla Elise Nielsen Fagperson/ Sykepleier Inf. med. sengepost OUS x 

Dag Henrik Reikvam Verneombud / Overlege OUS x 

Frank Olav Pettersen Tillitsvalgt / Overlege Inf. med. (til kl. 15) OUS x 

Anne Thea Linner Ruud Tillitsvalgt / Sykepleier isolatposten OUS x 
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    Kent Roger Bjørklund Fagkoordinator Nye OUS - 

Berit Haugan Rådgiver utstyr HSØ PO x 

Henni Steineger Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 

Anette Svarliaunet Arkitekt  Prosjekteringsgruppen x 

Ingeborg Sand Fasilitator /PL samhandling HSØ PO x 

Fanny Sæthre Referent / PL samhandling HSØ PO x 

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

01.01 

 

 Velkommen, agenda for dagens møte, navnopprop og spilleregler 
Møtet er det først i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og som skal  ivareta 
medvirkning i forprosjektet for høysikkerhetsisolat og infeksjonsmedisinsk 
døgnområde 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 - Gruppeleder  
 Dokumentasjon av deltakere – Gruppeleder  
 Spilleregler, møtekultur - Gruppeleder 
 Tråden fra konseptrapport- fagrapporter- funksjonsprogram til forprosjekt – 

Programleder for Fagkoordinator (i dette møtet) 
 Hovedaktivitet C funksjonsplassering - HSØ PO  
 Presentasjon av prosjektet og gjennomgang av materialet - PG 
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    Nr. 
(møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 Diskusjon og oppsummering - Gruppeleder/FK 
 
Det er i forkant av medvirkningsmøtet sendt ut saksunderlag som ble gjennomgått i 
møtet.  Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen 
 

01.02  Tråden fra konseptrapport- fagrapporter- funksjonsprogram til forprosjekt 

 

Konseptfase og -rapport 2018, la premissene for tomt, form på sykehuset, 
kapasiteter, funksjoner, volumer og befolkningsgrunnlag, Besluttet til i ledermøtet 
OUS og Styremøte HSØ 

 

Oppdraget for gruppa: 

Bidra til å utvikle løsninger innenfor rammen for volum og kostnad. 

  Info 

01.03  HSØ PO redegjorde for prosess i forprosjekt (inneværende fase) 
 
Hovedaktiviteter i forprosjekt: 
NÅ – Aktivitet C: Plassere de store byggeklossene 
Neste – Aktivitet B: Standardrom, utstyrslister, standardromskatalog lik for RH og A 
Deretter – Aktivitet D: Unike rom innplassering i områdene 
 

   

01.04  Hovedaktivitet C funksjonsplassering  
ARK presenterte bygget som helhet førdetaljert plassering av Høysikkerhtesisolat og 
Infeksjonsmedisinsk øgnområde ble gjennomgått.  
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    Nr. 
(møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 
Kommentarer og innspill fra møte: 
Uteområde: 

 Uteområder må tilpasses for å skjerme inngang og innsyn til 
infeksjonsmedisin og høysikkerhetsisolatene. Utomhus er en del av 
forprosjektet, utområde skal videre prosjekteres. Arkitektene ser på 
løsninger for å skjerme området. 
Det må være mulig å stenge av uteområde. Pasienter trilles ut i seng. 
 

Infeksjonsmedisinsk døgnområde 

 Gruppen ønsker egen utgang til bakkeplan fra  hvert isolat. Pasientene kan ha 
lang liggetid og behov for å komme ut. Også pasienter med kort liggetid på 
isolat har behov for å kunne komme ut. 

 Bygget ligger i fallende terreng og utforming tillater ikke  alle rom å ligge ut 
mot bakkeplan. Arkitektene ser på mulighet for å benytte mer areal mot nord 
for å plassere inn flere isolater på bakkeplan.  

 Høysikkerhetsisolatene har tett avhengighet til Infeksjonsmedisinsk 
sengepost, og må ligge samlokalisert. Samdrift av avdelingene er vesentlig. 
Det er viktig for personalet å være kjent med arealene og teknikk i 
høysikkerhetsisolatetene.   

 
Høysikkerhetsisolat 
Arkitekt går gjennom detaljert plantegning for området. Tegningen er basert på 
dagens løsning på Ullevål. For videre arbeid og detaljering av området må flyter gås 
opp.  
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    Nr. 
(møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Følgende ble beslyst i møte: 

 Området må ha tilstrekkelig lager kapasitet,  store volume av eks 
smitteværnsutstyr oppbevares her.  

 Medisinrommet måligge mer sentralt. 
 Garderobe med plass for mange mennesker, også intensiv og anestesi  
 Plass til pause og møterom samt kontrollrom. 
 Plass til autoklaver 
 Plassering av autoklaver for K2 situasjonDusj fra lab 

 
K1 – Hvert isolat brukes uavhengig av avdelingen, alt skjer inne på rommet. Ansatte 
sluser seg inn og ut. 
K2 – Alle isolatene er potensielt smittepasienter (samme smitte), personalet kan gå 
mellom pasienter. Alle rom vil være kontaminerte, også korridoren utenfor, sluse til 
et rent område.  
 

  Aksjoner fra dagens møte (20.04.2021)  

Utkast til oppsummering ble delt på skjerm og gruppen ga innspill 

 

Høysikkerhetsisolatene 

 Utarbeide prinsipiell skisse som viser flyt i enhet for høysikkerhetsisolat 
 Overganger mellom ren / uren sone i K1 og K2 modus (sluser, autoklaver, 

dusjer) 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

03.05.2021  

03.05.2021  

 

 

 

 

 

 

Åpen 

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

Infeksjonsmedisinsk døgnområde 

 Skal lab for inneslutningsnivå 2 ligge inne i høysikkerhetsområdet? 
 Angi ønsker og krav til utomhusmiljø? 

ARK  

Utarbeide forslag for alternativ plassering av isolater hvor flere har utgang til terreng.  

 

HSØ PO/ Nye OUS 

Se på mulighet for særmøte med fagpersoner og ARK om høysikkerhetsisolater.  

 

Gruppeleder 

Gruppeleder 

 

ARK 

 

 

HSØ PO 

03.05.2021  

03.05.2021  

 

18.05.2021 

 

 

ASAP 

Åpen 

Åpen 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

01.08  Videre prosess  

Alle parter starter omgående arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til 
neste møte. 
 
OUS sender omforente tilbakemeldinger via Nye OUS, for Nye Aker via 
fagkoordinator Kent Roger Bjørklund. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
03.05.2021  
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte Møte 01 akt C Gruppe 27 Høysikkerhetsisolat og 

infeksjonsmedisinsk døgnområde 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 81544 Dok.dato 06.05.2021 

Medvirkn.møtedato 20.04.21 kl. 14:00-16:00 Frist for tilbakemeld  

Medvirkn.gr.leder Torgun Wæhre   

 

Tilbakemelding på referatet 

Ingen tilbakemelding på referat mottatt 
 

 

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

 Høysikkerhetsisolatene 
• Utarbeide prinsipiell skisse som viser flyt i enhet for høysikkerhetsisolat 
• Overganger mellom ren / uren sone i K1 og K2 modus (sluser, autoklaver, dusjer) 
Infeksjonsmedisinsk sengepost 
• Lab for inneslutningsnivå 2, inne i høysikkerhetsområdet?  
• Ønsker og krav til utomhusmiljø? 
ARK 
Ser på plassering av > 14 isolater (inkludert 4 HSI) med utgang til terreng. HSØ PO 
Vurderer / inviterer til særmøte med fagpersoner og ARK 

Tilbakemelding fra Infeksjonsmedisinsk avdeling 
1) Høysikkerhetsisolatene. Her trengs et arbeidsmøte med ARK mfl for å diskutere detaljer og se på ulike alternativer.  

a) Vi skisserer to alternative forslag til utforming. I begge alternativer foreslår vi å flytte hovedinngangen fra nordvegg til vestvegg (via trapp/heis). Da får man 
utnyttet nordveggen i bakkeplan til rom som trenger direkte utgang.  Områder mot vestvegg med direkte dagslys bør utnyttes til arbeidsrom, pauserom og 
vaktrom for personalet. Laboratoriet i den foreliggende skissen er uhensiktsmessig plassert og mangler dusj og autoklave i slusen. Vi foreslår 2 alternative 
plasseringer av dette. 



 

i) Alternativ der 2 og 2 isolater deler dusj, ut og innslusing. Dette gjør at man ikke trenger K2 modus og vil spare areal betraktelig. Korridor vil være ren sone. 
Laboratorium plasseres vis-avis med isolatene, mot INF sengeområde. Dette bedrer arbeidsflyt Denne plasseringen gir ikke dagslys på laboratoriet. Hvis 
det er mulig å utvide området for høysmitte mot sør slik at det også inkluderer vinduer mot lyssjakt, vil man også få dagslys i laboratorium. Vest for 
laboratoriet lan man ha lager, garderober og medisinrom. Se vedlagte skisse, obs i denne skissen mangler personaltoaletter og skyllerom som må 
innarbeides, og arealene må selvsagt kvalitetssikres. Det blir kun en korridor som på skissen er svært bred. Både lager og bad/gard på hver side av korridor 
kan dermed gjøres større.  

ii) Alternativ der laboratoriet legges i på samme side av korridor med de 4 isolatene, for eksempel, ved siden av det vestligste isolatet. I så fall kan man 
kanskje få til en løsning hvor lab og det vestligste isolatet deler dusj i K1 (dobbeltfunksjon som materialdusj?). Kanskje kan man si at man går i K2 ved 
behov for mer enn ett rom og at man da dusjer i en ny fellesdusj mot vest med bra kapasitet? Lengst øst blir rent område utenfor K2? Arkitekter må ev. 
tegne dette (vi har ikke vedlagt konkret skisse). Dette ville også medføre behov for 3 autoklaver i stedet for 4 (lab, ett isolat og K-2 autoklave) og vi kunne 
klare oss med 2 dusjer i stedet for dagens 4 (inkludert 2 materialdusjer). Men vet ikke om det teknisk lar seg gjøre. 

b) Uansett alternativer må 
i) Badene på sengerommene være store nok for plass til autoklaver. Badene i dagens isolater på Ullevål er så små at man har problemer med å få levert slike 

autoklaver. Det bør minimum være plass til autoklave med følgende mål ( GEB 6610): wall opening of approx. 1220mm and a front to back of approx. 
1300mm. 

ii) Dører fra friluft inn på isolatene må være brede nok til å ta senger ut og inn 
iii) Dusjene være store nok til at minst 2 personer kan dusje samtidig. 
iv) Man finne plass til et eksternt lager. Drakter og utstyr til høysmitte krever store lager arealer som det ikke blir plass til i selve isolatet. I  dag har man et 

stort eksternt lager som man også må man også ha på Nye Aker. Hvor kan slikt lager ligge? 
 
Skisse, høysikkerhetsisolat, alternativ ii) 



 

 
2) Infeksjonsmedisinsk sengeområde 

a) Trenger flere isolater med direkte utgang. Godt forslag at ARK ser på mulighet av å forlenge mot øst slik at man får 10 isolater med utgang (mot nord). Likevel 
vil dette gi til sammen max 14 isolater med direkte utgang. Dette er et dårligere tilbud til pasientene enn det man har i dag hvor INF har til sammen 15 isolater 
med direkte utgang. Mulighet til utgang er av stor verdi for pasienter som ligger isolert, og letter også hverdagen for personal. Inngangene kan også brukes av 
personalet i en epidemisituasjon slik vi har erfart det under den nåværende pandemien; personal kan da gå fra pasient til pasient uten å skifte alt 
smittevernutstyret. Vi mener man igjen bør se på muligheten av at INF kan disponere areal som nå er teknikk for radiologisk avdeling. På tidligere tegninger 
var dette INF/intensiv areal. Her kunne man hatt flere isolater med utgang (via heis/trapp) 

b) Man bør se på flyt i INF sengeområde for å legge til rette for pasientgrupper a max 7 pasienter med tilhørende arbeidsstasjoner.  



 

c) Alle arbeidsstasjoner bør være bak lukket dør av hensyn til personvern. Rom må være store nok, hensiktsmessig inndelt og mange nok slik at det ikke blir en 
evig kamp om arbeidsplasser og kan tilrettelegges mtp smitteforebygging 
i) Det er ikke mulig å ta med laptop/nettbrett inn på rom til pasienter som ligger på isolat. 

d) Det må også være flere egnede møte og pauserom for personalet. Viktig å tenke på dette tidlig i prosessen 
e) Finne egnet areal til infeksjonslaboratoriet. Eks rett ved inngang til høysikkerhetsisolatet? 

3) Uteområder 
a) Området utenfor høysikkerhetsisolatene må ha mulighet for avstenging med port slik at pressen etc ikke har tilgang. Men i normaldrift bør slik port kunne stå 

åpent. Utformingen bør være slik at det unngår preg av «fengsel» 
b) Utenfor de vanlige isolatene forslår vi skjerming i form av beplanting, levegger etc, gjerne sittemuligheter. Arkitektene har sikkert gode forslag 

 

 
 

    



 

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

 Skissen og alternativ 1a legger til grunn en utvidelse av arealet for høysikkerhetsisolatet – hva sier romprogrammet og er programmert areal disponert i isn 
helhet? 

 Er det krav til dagslys i laboratoriet?  

 Utvidelse nedover mot lyssjakten fordrer et innspill på hvilke areal som skal reduseres tilsvarende – følges opp i neste møte – ansvar gruppeleder.  

 For å opprettholde formen på avdelingen kan det være naturlig at man reduserer bredden på avdelingen, som da vil gå på bekostning av mest mulig yttervegg 
– som tidligere har vært signalisert som svært viktig. Ansvar ARK. 

 Vi må følge opp toaletter (som det er krav om) og skyllerom (som forventer å ligger i romfunksjonsprogrammet – men det er ikke noe program å hente i 
dRofus). Ansvar HSØ PO 

 Gruppen må beskrive hva som kreves av autoklaven, slik at utstyrskoordinator kan undersøke hva som er mulig å skaffe – anskaffelsen vil jo ikke bli gjort på 
flere år. Ansvar gruppeleder 

 I pkt 1b – areal for lager - romfunksjonsprogrammet vil si noe om hvorvidt det er satt av lager i nødvendig størrelse – evt må dette beskrives som behov for 
fjernlager. Ansvar gruppeleder/HSØ PO 

 2a - Det koblede nærhetsbehovet til høysikkerhetsisolatene, reguleringsplanen fra PBE og nødvendigheten av studenttorg i plan 1 (og 2 for auditoriene) gjør 
utvidelse mot høyre på skissen utfordrende. Avventer forslag fra ARK på dette. Ansvar ARK 

 2c – infeksjonsmedisin vil ha andre behov knyttet til arbeidsstasjoner enn andre døgnområder. Dette må noteres til utstsyrprogrammet – aktuelt med små, 
fastmonterte maskiner på rommene? Ansvar gruppeleder og utstyrskoordinator HSØ PO 

 Gruppen bør i neste møte bes om å beskrive hva som er viktig for dette laboratoriet slik at ARK får noe konkret å jobbe med. Ansvar Gruppeleder. 
Pkt.3:  

 Uteareal må følges opp spesielt, i tillegg til å spilles inn til gruppe 24 Utomhus – ansvar Gruppeleder.  
 
 

 



 

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.  

 


