
 
 

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 03 akt C – 15 Mathåndtering (inkl. kantine og 
kiosk) - FELLES 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 84828 Dok.dato: 19.05.2021 

Møtedato: 18.05.2021 / start kl 08:30 – slutt kl 10:42 Sted: Digitalt på Teams 

Referent: Anne-Lise Katle Neste møte: Kommer tilbake med dato for et eventuelt neste møte. 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Vidar Arnesen Gruppeleder OUS OUS x 

Elvira J. Øverland Fagperson OUS OUS  

Egil Brevik Fagperson OUS OUS x 

Alicia Altier Fagperson OUS OUS x 

Edwin Ratio Abustan Fagperson OUS OUS x 

Trond Tangnes Fagperson OUS OUS x 

Edel Berglien Verneombud OUS OUS x 

Vegard Andreas Larrarte Tillitsvalgt OUS OUS x 

Eva-Karin Hoddevik Tillitsvalgt OUS OUS  

Pål Kjeldsen Brukerepresentant OUS Nye OUS x 

Marit Krogsrud Fagkoordinator Nye OUS Nye OUS x 

Joana Carina Goncalves Fagkoordinator Nye OUS Nye OUS x 

Nils Jacobsen ARK Prosjekteringsgruppen x 

Tone Andreassen ARK Prosjekteringsgruppen x 

Henni Steineger ARK Prosjekteringsgruppen x 

Emilie Lamer Schjetlein ARK Prosjekteringsgruppen x 

Espen Eilertsen  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: 

03-00  Velkommen og agenda for dagens møte 

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

som skal  ivareta medvirkning i gruppe 15 Mathåndtering 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  

• Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 2  

• Oppsummering av dagens møte og veien videre 

• Eventuelt 

   

03-01  Godkjenning av referat fra møte nr. 2 

Møtereferat godkjent.  

   

03-02 

 

 

 Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK)  

a. Plassering av matvogner, kantine, kafe og kiosk / Rikshospitalet 

ARK presenterer forslag til plassering av matvogner.  
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Nr. (møtenr. Punktnr) Evt. Romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Plasseringen ble diskutert, og det er ønske om justert plassering og 

gjerne flere matvogner. Det ble uttalt at det kan være 

uhensiktsmessig å ha en matvogn i kantineområde. I hovedaktivitet D 

vil vi se på mulighet for matir en mer effektiv flvogner og diskutere 

plassering av disse.  

Det ble påpekt at det ikke er ønskelig at de ansatte spiser sammen 

med besøkende. Disponering av tildelt areal skal jobbes med i 

hovedaktiviet D. 

Gruppen støtter funksjonsplassering av kantine, kafe og kiosk samlet 

i 1. etasje framfor 11. etasje. Gruppen er meget tydelige på at 

kantine i 1 etasje gir en mer effektiv flyt i bygget enn kantine i 11 

etasje og derfor foretrekkes. 

 

b. Plassering av matvogner, kantine, kafe og kiosk / Aker 

ARK presenterer forslag til plassering av matvogner, kantine, kafe og 

kiosk. 

I hovedaktivitet D må det ses nærmere på plassering av kiosk slik at 

den kan driftes av samme personell som drifter kafe og kantine.  

Det ble stilt spørsmål vedrørende treningskjøkken til PHA. Dette et 

tema som ligger til PHA gruppen å detaljere og er ikke er landet enda. 

I hovedaktivitet D må vi komme tilbake til hvordan behovet eventuelt 

kan dekkes innenfor det tildelte arealet. 

Gruppen ønsker flere matvogner både i psykiatri og somatikk. 

Gruppen støtter funksjonsplassering av kantine, kafe og kiosk. 
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Nr. (møtenr. Punktnr) Evt. Romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

c. Konsept for mathåndtering 

Vidar presenterte konseptene for drift av kantiner, kafeer og kiosker. 

Drift av kantine, kafe og kiosk er satt ut på anbud. OUS har selv 

ansvar for mat til pasienter gjennom konseptet Mat1-2-3.  

Rollen matvert ikke etablert alle steder i dag. Dette er en rolle som 

skal videreutvikles i en organisasjonsutviklingsprosess senere. 

Introduksjon av nye yrkesgrupper må tas hensyn til i videre 

planlegging av bruk av gitt areale til f.eks. garderober. 

I framtiden vil det bli stilt enda større krav til tilpasning av mat 

knyttet til spesielle behov, f.eks. religion.  

Konsept rundt matvogn må detaljeres nærmere. Dette tas med inn i 

hovedaktivitet D. 

AP: Gruppeleder beskriver konseptet for matvogn og presenterer 

dette i forbindelse med forberedelse til hovedaktivitet D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

OUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

03-03  Status gjenstående aksjonspunkter 

Aksjonspunkter fra sist møte ble besvart i presentasjon under møte. Kun 

et gjenstående punkt som tas med videre: 

AP(02-03): OUS bes undersøke Mattilsynets krav til garderober. 

 

 

 

Gruppeleder 

OUS 

 

 

31.05.2021 

 

 

Åpen 

03-04  Oppsummering av dagens møte og veien videre 

• Gruppen støtter forslag til plassering av kantine, kiosk og kafe. 

• Noen innspill til hovedaktivitet D 

o Det er ønske om flere matvogner 
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Nr. (møtenr. Punktnr) Evt. Romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

o Kiosk/Aker må plasseres slik at den kan driftes parallelt 

med kantine, kafe og kiosk. 

o Konsept for matvogn må tydeliggjøres 

o Nye yrkesgrupper må ha arealer til garderober ol.l. og må 

tas hensyn til. 

Veien videre 

De 3 medvirkningsmøtene i hovedaktivitet C er nå gjennomført og 

funksjonene er i all hovedsak innplassert i byggene. Dette skal nå 

bearbeides videre frem mot hovedaktivitet D høsten 2021. 

Det vil kunne medføre endringer i funksjonsplassering på grunn av 

forhold knyttet til bl.a. gjenstående prosjektering og regulering, vil danne 

grunnlag for videre bearbeiding av prosjektet frem mot hovedaktivitet D i 

høsten 2021 

Før oppstart av hovedaktivitet D planlegges en møterunde i 

medvirkningsgruppene, for å oppsummere status funksjonsinnplassering 

 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til 

fagkoordinator Nye OUS innen 31.05.2021. 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte Møte 03 akt C – 15 Mathåndtering (inkl. kantine og 

kiosk) FELLES 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 84828 Dok.dato 31.05.2021 

Medvirkn.møtedato 18.05.2021 Frist for tilbakemeld 31.05.2021 

Medvirkn.gr.leder Vidar Arnesen   

 

Tilbakemelding på referatet 

Ingen kommentar. 

 

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

  03-02 A: Vi viser til aktivitet D hvor dette vil bli diskutert nærmere. Gruppen er positive til matvogner. Kantine, kiosk og kafé bør være samlet for 
optimalisering av drift. Ved Nye RH er første etasje å foretrekke for å lettere ivareta denne funksjonen.  

 03-02 B: Gruppen støtter funksjonsplasseringen på Nye Aker. 

 03-03: Gruppeleder er i prosess med Mattilsynet.     

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

03-02 B: Nye OUS støtter gruppeleders tilbakemelding på at kiosk på Nye Aker må ses i sammenheng med kantine og kafe slik at drift samlokaliseres.  
03-03: Mattilsynets krav til garderober. Gruppeleder er i kontakt med Mattilsynet og gir tilbakemelding.  
 
Det er også kommet inn tilbakemelding fra smittevern vedrørende følgende punkter:  

 Plan for mobile kantiner bør avklares med mattilsynet og sikre at dette er i tråd med gjeldende regelverk, hvis ikke dette allerede er avklart. 

 Smittevern minner også om at alle overflater må sikres at de tåler kravet om rengjøring og desinfeksjon etter gjeldende prosedyre på OUS. 
Gruppeleder er orientert og vil sammen med Nye OUS ta det med seg videre i prosessen.  
 
Gruppeleder vil før hovedaktivitet D ha klart et konsept for Matvogn. 



 

 



 

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.  

 


