
 
 

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 – 11 Klinisk service – Nye Rikshospitalet  Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 84810 Dok.dato: 27.05.2021 

Møtedato: 21.05.2021 / start kl 08:30 – slutt kl 11:20 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 

Berit Midttun Gruppeleder OUS OUS x 

Anne Høidalen Fagperson OUS OUS X 

Anne-Linn Kristiansen Fagperson OUS OUS X 

Ingelin Grov Fagperson OUS OUS X 

Kristin Heier Johansen Fagperson OUS OUS X 

Tone Soltvedt Fagperson OUS OUS X 

Sigrun Solnørdal Verneombud OUS OUS X 

Terje Herman Wilter Tillitsvalgt OUS OUS X 

Invild Øian Gjermundsen Tillitsvalgt OUS OUS X 

Leif Ståle Nævestad Tillitsvalgt OUS OUS X 

Pernilla Dahlborg Tillitsvalgt OUS OUS X 

Twinkle Dawes Brukerrepresentant - X 

Trine Ertzeid Fagkoordinator Nye OUS Nye OUS x 

Tone Overaa Arkitekt Prosjekteringsgruppen  x 

Kaja Dahl Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 

Hege Anette Martinsen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen x 

Ellinor Bilet Fasilitator HSØ PO x 

Anne-Lise Katle Referent HSØ PO x 
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Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    
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 11 Klinisk service, prosjekt 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 med følgende kommentar: 

• Referatet gjenspeiler ikke gruppens uttalte bekymring for tildelt 

areal  

   

Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03-02 

 

 

 Innledning og status v/fagkoordinator 

Fagkoordinator minner  om at 270 kvm tilhørende gr 11 Klinisk service er 

foreslått plassert inn i eksisterende bygg E (overta område klinisk service 

for barn har der i dag) grunnet samling av barn og unge i M/N. Disse 270 

kvm ønsker gr 6 Barn å funksjonsplassere i M/N , men ARK for gr 6 Barn 

har så langt ikke funnet plass til fysio inn i M- og N-byggene. Barn har 

tidligere sagt at en plassering i B2 for denne funksjonen for barna kan 

være et kompromiss. Gruppen uttrykker bekymring over at 

medvirkningsgruppe 11 ikke har vært inkludert i utarbeidelse av 

forslaget. Fagkoordinator følger videre opp og koordinerer 

medvikrningsgruppene. 

Gruppen oppfordres til å gi konkrete  tilbakemeldingerom hvilke behov 

som må prioriteres samlet i de 412 kvm i B2 og hva som kan plasseres i E. 

AP: Fagkoordinator Nye OUS innkaller til møte mellom gruppe 11 

og gruppe 6.  

(Etterskrift: møte ble gjennomført like etter dette 

medvirkningsmøte.) 

AP: Arkitekter kvalitetssikrer areal (412 kvm) ut fra romliste fra 

OUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder  

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.21 

 

 

Senest til 

hovedaktivitet D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

Lukket 

  

  Status funksjonsplassering 

ARK gikk gjennom underlag utsendt før møtet. Tegningene ble diskutert 

og følgende punkter ble fremhevet av gruppen: 

a. Lærings- og mestringssenteret. LMS ligger sammen med 

biblioteket i glassgaten. Ansvar for biblioteksfunksjon er flyttet til 

medvirkningsgruppe 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b. Areal for rehabilitering. Noe rehabilitering er lagt til arealer for  

døgnområder og behandles i medvirkningsgruppen for 

Døgnområdet. Gruppen ønsker informasjon om hvilken type 

rehabilitering det er tilrettelagt for i J plan 10.  

AP: Fagkoordinator informerer gruppen om hvilken type 

rehabilitering som er planlagt. 

 

c. Fag- og funksjonsfordeling. Gruppen uttrykker bekymring for 

tildelt areal. Gruppen ønsker at Nye OUS oppdaterer dem om 

OU-planer for sykehuset, slik at planleggingen svarer på framtidig 

funksjonsfordeling. 

AP: Fagkoordinator gir gruppen en oppdatering av OU-planer for 

sykehuset.  

 

I aktivitet D skal gruppen jobbe videre med løsninger for plassering av 

rom i funksjonen og flyt mellom rommene. 

 

 

 

Fagkoordinator 

Nye OUS 

 

 

 

 

Fagkoordinator 

Nye OUS 

 

 

 

 

 

 

Til neste møte i 

gruppen. 

 

 

 

 

Til neste møte i 

gruppen 

 

 

 

 

Lukket (se 

vedleggt) 

03-03  Status gjenstående aksjonspunkter 

Alle aksjonspunkter fra sist møte er lukket.  

 

   

03-04  Oppsummering av dagens møte og 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 komme endringer i funksjonsplassering på grunn av forhold 

knyttet til bl.a. gjenstående prosjektering og regulering som vil danne 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

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 for 

funksjonsinnplassering. 

AP: Gruppen arealer er fortsatt i flyt og det er behov for  et ekstra møte.  

Nye OUS og HSØ PO koordinerer videre fremdrift i samarbeid.   

 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til 

fagkoordinator Nye OUS innen 03.06.2021. kl 12:00. 

 

 

 

 

Fagkoordinator 

Nye OUS 

 

 

 

 

 

4.6.2021 

 

 

 

 

Åpent 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte  Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr  
 84810  

 

Dok.dato  
 27.05.2021  

 

Medvirkn.møtedato  
 21.05.2021  

 

Frist for tilbakemeld 03.06.21 

Medvirkn.gr.leder Berit Midttun   

 

Tilbakemelding på referatet 

03-02 Innledning og status v/fagkoordinator 
Gruppen ser at funksjonsfordelingen ikke er klar etter dette møtet, med tanke på uavklarte forhold rundt hvor mye areal som kan bli lagt til M/N. Som i tidligere 
tilbakemeldinger er vi fornøyd med plassering av arealer i J, men vi ser at delingen mellom B2, E2 og M/N gjør det utfordrende å få samlet fagmiljø fra enkelte 
klinikker på ett sted og i noenlunde nærhet til de respektive fagområder, da arealene hver for seg blir for små.  
Etter møte 3 ble det samme dag avholdt møte mellom Fagkoordinator og gruppeledere i gruppe 6 og 11, med tema plassering av våre faggrupper og spesielt 
fysioterapilokaler i M/N. Det jobbes videre med denne saken og gruppeleder kommuniserer med tillitsvalgtrepresentant og gruppeleder i gruppe 6.  
Vi er bedt om å gi konkret tilbakemelding på hva som kan plasseres i E og B, men siden arealene fortsatt er i flyt avventer vi dette til vi har endelige areal å forholde 
oss til.  
  
 
C. Fag- og funksjonsfordeling. Gruppen uttrykker bekymring for tildelt areal. Gruppen ønsker at Nye OUS oppdaterer dem om OU-planer for sykehuset, slik at 
planleggingen svarer på framtidig funksjonsfordeling.  
 
Gruppen opplever det svært utfordrende både å gjennomføre aktivitet C med funksjonsplassering og ikke minst aktivitet D når den starter over sommeren, så lenge 
det ikke finnes konkrete og tilgjengelige planer om hvor ulike sengeposter skal ligge i sykehuset. Vi risikerer å plassere spesialrom på feil sted i sykehuset i forhold til 
hvor pasientene befinner seg.  
Seksjon rehabilitering orto/plastikk/reuma påpeker at seksjonen inngår i etablerte tverrfaglige team knyttet til nasjonale behandlingstjenester som er avhengig av 
fysisk nærhet til hverandre (lege, fysio, ergo etc). Dette er satsningsområder for nye Rikshospitalet. Flere av disse aktivitetene er plasskrevende og kan synes å være 
lite utredet i planleggingen av areal. Seksjonen påpeker videre at fokuset på hvilken virksomhet som skal flyttes og ikke minst driftes må komme tydeligere frem, og 
tas hensyn til i planlegging. Kartleggingen av dette synes å ha vært mangelfull da det utelukkende har vært fokus på areal og ikke på aktivitet. Det er viktig å 
tydeliggjøre at de ulike fagene har svært ulik virksomhet, ulikt behov for nærhet til andre miljøer og ikke minst areal. 



 

 
 

 03-04 Oppsummering av dagens møte og veien videre  
Med en gruppe sammensatt av fagene fysioterapi, ergoterapi, KEF, sosionom og logoped har det så langt i prosessen blitt veldig tydelig at vi har ulike behov og 
ønsker for fremtiden, og at det generelt i sykehuset er lite kunnskap om hvordan våre ulike faggrupper utfører jobben vår.   
Det presiseres at det er en generell oppfatning i gruppen at man ønsker å være plassert så klinikknært som mulig, opp mot de pasientgruppene og tverrfaglige 
miljø man jobber sammen med.  
 
KEF og Sosionomtjenesten har et uttalt ønske om å samlokalisere fagmiljøene på tvers av klinikker på voksensiden.  
Fysioterapeuter i KRE ønsker å sitte samlet som seksjon, men ser også fordeler av å samlokalisere fysioterapeuter på tvers av klinikker. Andre 
fysioterapiseksjoner ønsker ikke å samlokaliseres på tvers av klinikker. 
Fysioterapi og ergoterapi i BAR og OPK er avhengig av å ha klinikknære behandlingsområder i M/N. 
Fysioterapeuter og ergoterapeuter er svært spesialisert innen de ulike fagene, og nærhet til klinikk er avgjørende for best mulig pasientbehandling men ikke 
minst mest mulig effektiv bruk av ressurser, tid og personell. Enkelte seksjoner har stor dagbehandlingsaktivitet og tverrfaglige konsultasjoner i tillegg til døgn 
og pol, og dette skiller seg fra andre seksjoner med samme faggrupper. D7, som er fysio/ergo areal, som prosjektet skal finne erstatningsareal for, er et slikt 
areal hvor det er svært høy aktivitet og stort press på rom allerede i dag. Et nytt areal må kunne ivareta denne driften i tillegg til planlagt drift flyttet fra Ullevål. 
I tillegg får vi tilført nye bydeler med en befolkning på 250 000. Dette vil spesielt få betydning for aktivitet knyttet til barn. 

 
 

 

 

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

   

   

   

   

       

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

4møte i akt. C 
‘Det er satt opp et fjerde møte i aktivitet C for MVG 11, dato: 22.06.21. Dette på bakgrunn av uklar funksjonsplassering presentert for MVG i 3 møte akt. C.  

 



 

Arealer til fysio i Barne- og ungdomssykehuset 
Det er meldt inn fra MVG Barn at det er ønskelig at noe areal til klinisk service forsøkes innplassert i M/N. Fagkoordinators kommentar i tilbakemeldingsskjema for 
MVG 6 Barn er: 

 
«Det er ikke programmert inn et areal til fysioterapi i barneprogrammet som følge av samling av barn i M og N. Fysioterapiarealet blir liggende igjen i 
E-området. Nye OUS ønsker imidlertid å omdisponere arealet til voksne pasienter, og dette vil da medføre at en del av det planlagte arealet til 
fysioterapi i B2-avsnittet kan omdisponeres fra voksne til barn. En videre bruk av fysioterapiarealet i E til voksne, i referatet angitt i størrelse på 270 
kvm, kan nok ikke disponeres like effektivt til voksne slik som det i dag benyttes til barn. Avklaring av arealverdien for bruk til voksne vil Nye OUS utrede 
nærmere i samarbeide med MVG 11 og 6 innen kort tid.  
Under den forutsetning at det vil være et tilstrekkelig areal tilgjengelig i dette området, anbefaler Nye OUS likevel at PG forsøker å finne noe plass til 
enkeltstående behandlingsrom for fysio i 3., 4. eller 5. etasje i M/N, slik MVG foreslår. Alternativt se om noen rom kan legges til N1/2, 2 etg. og på 
denne måten også bruke uteområdet slik MVG skisserer. Nye OUS tenker at dette arealet således bør legges i egen adskilt del, slik at pasientflyt fra 
etasjene over skjer i en lukket sløyfe.  

 
Utforming av areal til fysio for barn, samlokalisert med voksne i B2, håndteres videre i samarbeid med MVG 11 klinisk service. Det blir et 4 møte i 
aktivitet C for denne MVG 11. « 

 
 
Funksjonsplassering og UO-prosess 
Nye OUS minner om at funksjonsplassering ikke er klar før om flere år og at det derfor planlegges for generiske rom både i poliklinikker og døgnområde. Det er 
forståelig at dette kan oppfattes som lite hensiktsmessig og vasnkliggjøre en god planlegging. Det er over 10 år til nye bygg skal stå ferdig og det er derfor ikke mulig å 
gjøre en slik avklaring MVG ønsker før akt. D starter til høsten.  
 
Underlaget til neste MVG-møte sendes ut til gruppen uke før møte slik vanlig praksis er. 

 



 

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.  

 


