
 
 

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:  03 akt C. Medvirkning forprosjekt – 03 Akuttfunksjoner 
– Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 84459 Dok.dato: 26.05.21 

Møtedato: 21.05.21 / start kl 12.30 – slutt kl 14.30 Sted: Teams 

Referent: Ingeborg Sand Neste møte: Kommer tilbake med dato for et eventuelt neste møte. 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Anders B. Martinsen Gruppeleder OUS x 

Arnljot Flaa Fagperson OUS x 

Anders Halden Fagperson OUS x 

Frode Beisland Fagperson OUS x 

Asle Enger Fagperson OUS x 

John Clarke-Jenssen Fagperson OUS - 

Wenche Synnøve  Fagperson OUS - 

Marie Fjeldstad (stedfortreder for Wenche Synnøve) Fagperson OUS x 

Espen Berner  Fagperson OUS - 

Elin Erikstad Fagperson OUS x 

Arne Brantsæter Fagperson OUS x 

Diana Ingebricson Verneombud OUS x 

Rolf-Andre Oxholm Tillitsvalgt OUS x 

Thomas Renngård Tillitsvalgt OUS - 

Benedicte Fadnes Tillitsvalgt OUS x 

Anne Hauan Helle Tillitsvalgt OUS x 

Benedicte Meidell Brukerrepresentant OUS - 

Arne Thormod Myklebust Fagkoordinator Nye OUS x 

Anne Guri Grimsby Arkitekt Prosjekteringsgruppe x 

Anette Svarliaunet Arkitekt Prosjekteringsgruppe x 
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Berit Haugan Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppe x 

Nina Kristiansen Fasilitator HSØ PO x 

Ingeborg Sand Referent HSØ PO  x 

 

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. 

 

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 

Referat godkjennes 

  Info 

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 

 

 

 Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK)  

ARK gikk gjennom underlag utsendt før møtet. Tegningene ble diskutert 

og følgende punkter ble fremhevet: 

   

03.02.01  Føde-, gyn 

OUS/kvinneklinikken har gitt tilbakemelding at de ønsker føde-, gyn 
mottak plassert sammen med føde og observasjonsområde. Med den 
bakgrunn er føde -, gyn mottak plassert i 3 etg.  
  
Selvhendvendere for føde vil kunne komme til mottaket via innhuk i 
fasaden fra Sinsenaksen, hovedinngangen eller parkeringsanlegg.  
 
Pasienter som kommer med ambulanse, skal leveres i 
ambulansemottaket og fraktes opp til mottaket i 3 etg.  
 

  Info 

03.02.02  Ambulansehall og CBRNE 
Det ble ikke presentert nye skisser for ambulansehall i møte 3. Som avtalt 
i forrige møte blir det avholdt særmøter.  ARK trenger mer tid til å svare 
ut de tilbakemeldinger som er kommet. 
  
Ambulansehallen og CBRNE samkjøres. Særmøte med CBRNE er av den 
grunn ikke avholdt enda, men vil bli tatt med videre i særmøter rundt 
ambulansehallen.  
 
Gruppen påpeker behov for eget lager til CBRNE som må ligge i 

akuttmottaket. Dette vil bli videre behandlet og detaljert ut i 

hovedaktivitet D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

03.02.03  PHA 

 

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

 
Rom for uavklarte akutte-psykiatriske pasienter, skal ligge ved 
ambulanseinngangen.  
Se punktnr. 02.08 adskilte ventesoner for PHA i referat møte 2.  
  
Dette detaljeres videre ut i hovedaktivitet D.  

03.02.04  Flyt 

ARK presenterer nyt underlag for flyt i akuttmottaket. 
Medvirkningsgruppen ga uttrykk for at det hadde blitt enn forbedring, 
men at fortsatt gjenstår behov for bearbeidinger før dette blir 
funksjonelt. Det er enighet om at det etableres 2 alternativer hvor 
observasjonspost og undersøkelsesrom mm har ulike plasseringer. Deler 
av medvirkningsgruppene deltar i utviklingen sammen med HSØ PO/ARK. 
I den forbindelse gjennomføres det befaring i akuttmottaket på Ullevål 
med et påfølgende arbeidsmøte med gruppeleder m.fl.   
 
 Følgende momenter kom fram i diskusjonen: 

• Ekspedisjon er ikke godt nok plassert. Medvirkningsgruppen 
understeker viktigheten av full oversikt over alle 
pasientinnganger til akuttmottaket. Ekspedisjonen må videre ha 
god oversikt over pasientflytene for selvhendvendere, 
ambulanseinngang og akuttheis ect.  

• Forslag om å bytte plassering på observasjonsposten og 
undersøkelse og behandlingsrom ble drøftet. Flere så fordeler 
om disse byttet plass. Og mulighet for å få ett mer 
sammenhengende og kompakt mottak.  

• Plassering av personalområdet er litt langt unna observasjon. 
Gruppen må vurdere hvor personalområder bør plasseres for å 
ivareta funksjoner. Kan evt. områdene seksjoneres.  

 

 

 

ARK 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 5 av 7 

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: 

• Isolat til luftsmitte bør være plassert til venstre for. 
ambulansehallen. Plasseringen vist i møte gjør at isolatene blir 
liggende i sentralt område som med fordel kan benyttes til andre 
funksjoner.  

• For luftsmitteisolatene må plassering være slik at de kan 

benyttes til ordinære akuttpasienter når isolatet ikke er i bruk  

• For dekontaminering av pasienter ligger det nå godt til rette areal 
på utsiden av ambulansehallen utenfor luftsmitte.  

• Gruppen ser ingen ulempe at kontorlokaler for CBRNE ligger 
plassert i/ved akuttmottaket, men det kan også ligge i bygg 60 
om arealet bør benyttes til andre funksjoner.  

• Gruppen etterlyser venteområder for pårørende. Behovet for 
venteområder for pårørende som venter på pasienter til 
undersøkelser må ivaretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.05  Bildediagnostikk 

Bildediagnostikk er bekymret for at kapasiteten på modaliteter som er 

lagt til grunn i prosjektet er for lav for å dekke funksjonen.  

Se punktnr. 02.09 fra referat møte 2.   

 

Det spilles inn at gruppen bør se på område hvor evt. en CTnr.2 kan 

plassere inn i forbindelse med hovedaktivitet D. 

   

Info 

 

 

 

 

03.02.06  Akuttpoliklinikk 

Det er i dag ikke avsatt et dedikert areal til akuttpoliklinikk. Dette er ett 
areal som vil avlaste mottaket mye. Flere i gruppen støtter at ett slikt 
areal blir prioritert. Det er usikkerhet om dette blir håndtert i 
medvirkningsgruppe 4 Poliklinikk.  
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 
Det blir oppfordret fra gruppen til å befare sykehus hvor dette benyttes.  
  
Prosjektet og Nye OUS tar en vurdering av kapasitet og arealer for å se 
om noe poliklinikk arealet kan benyttes til dette formålet.  
 
Beskrevet behov fra gruppen er ett lite venteareal og 2-3 
undersøkelsesrom.  

 

 

Nye OUS/ HSØ 

PO 

 

 

 

Åpen 

03.02.07  Ambulansetransport ut av sykehuset 

Flyt for elektive pasienter som skal transporteres ut av sykehuset med 
ambulanse må gås opp.  
 
Å benytte vestibylen er ikke en god løsning. Det bør vurderes en 
differensiert løsning. ARK må se på andre utganger som vil egne seg 
bedre for denne type transport.  
 

 

 

 

 

ARK 

  

 

 

 

Åpn 

03.03  Status gjenstående aksjonspunkter 

02.06 Særmøte for CBRNE tas i sammenheng med ambulansehall 

02.09 Bildediagnostikk, evt endring i kapasitet håndteres internt før evt. 

endringsmelding sendes HSØ PO. Aksjon lukkes.  

 

 

Fagkoordinator 

Fagkoordinator 

  

Åpen 

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 

  Info 
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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. 

 

Det vil i etterkant av befaring på Ullevål oversendes to forslag på 

tegninger som gruppen gir innspill på.  

 

Tilbakemelding på tegninger og flyt fra medvikningsmøte 3 utsettes til 

nytt underlag er oversend og gjennomgått av gruppen. Dato for 

tilbakemelding gis i nytt underlag.  

 

Videre vil åpne aksjonspunkter tas opp i hovedaktivitet D.  
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Tilbakemeldingsskjema 
Møte   03 akt C. Medvirkning forprosjekt – 03 

Akuttfunksjoner – Nye Aker 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr   84459 Dok.dato 26.05.21

Medvirkn.møtedato  21.05.21 Frist for tilbakemeld 03.06.21

Medvirkn.gr.leder Anders B. Martinsen

Tilbakemelding på referatet
 Punkt 03.02.02. I tillegg viktig at det avsettes «fjernlager» på Nye Aker for utstyr som i størrelse tilsvarer det CBRNE-senteret har i dag. Etter møtet har det fra 

CBRNE-senteret også kommet ønske om én kontorplass/pult med plass for oppslagsverk for CBRNE-senteret, tilsvarende det vi har i dag i akuttmottaket på 
Ullevål (i sekundærvaktbua vis a vis akuttskranken)

 Punkt 03.04: Gruppen gir utrykk for at flyt som angitt i underlaget ikke er ikke tilfredsstillende 
 Benedicte Meidell var til stede

…

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)
  Det må gjennomføres befaring i Akuttmottak Ullevål
  Det må gjennomføres særmøte om CBRNE og ambulansehall på Ullevål
  Videre tilbakemelding fra gruppen når vi har fått presentert nye tegninger.
      

Tilbakemelding fra Nye OUS
Det er avholdt befaring på akuttmottaket på Ullevål I dag, 04.06. Det planlegges videre et arbeidsmøte 22.06 hvor løsninger basert på befaring på Ullevål drøftes. 
Gruppeleder, akuttmottak medvirkning, deltar på møtet. Det er videre innkalt til et møte om ambulansehall i uke 23 med deltakelse fra prehospital og CBRNE samt 
gruppeldere for medvirkningsgruppen akutt Aker.  



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. 


