
 
 

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 -18 Medisinsk Teknologisk 
Virksomhetsområde 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 84844 Dok.dato: 26.05.2021 

Møtedato: 25.05.2021, 0830 - 1130 Sted: Teams 

Referent: THP Neste møte: Kommer tilbake med dato for et neste møte 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Line Kristine Greve Gruppeleder/Radiograf/avd.leder OUS X 

Manuel Henriquez MTU service OUS X 

Per Arne Jørgensen MTV OUS X 

Else Riise MTV strategi og anskaffelser OUS  X 

Elisabeth da Silva Øvregard Intensivsykepleier/Verneombud OUS X 

Adnan Mrsic Avdelingsingeniør/Tillitsvalgt OUS X 

Anniken Riise Elnes LIS/Tillitsvalgt OUS - 

Ylva Haig Overlege/Tillitsvalgt OUS - 

Anders Johnsen Overingeniør/Tillitsvalgt OUS X 

Teresa Xavier Verneombud OUS X 

Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS X 

Arne Thormod Myklebust Fagkoordinator Nye OUS X 

Marte Loen Arkitekt PG X 

Henni Steineger Arkitekt PG X 

Julia Gaczek Arkitekt PG X 

Kristina Rogers Arkitekt PG X 

Bjørn Tore Mølsæter Rådgiver, utstyr HSØ-PO X 

Ingeborg Sand Fasilitator HSØ-PO X 

Thomas Pryssing 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. 
 
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 

 

Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i 

møtet. 

 

Medvirknings-møteserien for MTV er en felles møteserie for Nye Aker 

(NSA) og Nye Rikshospitalet (NRH). Det fremgår under de respektive 

punktene om punktet vedrører NSA eller NRH eller evt. begge 

prosjektene. 

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

03.01 

 

 Godkjenning av referat fra møte nr. 2 
 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Referat godkjent med Tilbakemeldingskjema Møte 2 akt C_18_MTV_NA. 

  Info 

03.02 

 

 Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 2 

 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Følgende punkter er ikke avklart og må tas med videre i prosessen: 

• Avklaring av behov rundt plassering av 

Flåteutskifting/Klargjøringsareal for MTV.  

 

 

 

 

Fagkoordinator

/HSØ-PO 

  

 

 

Åpen 

03.03 

 

 Ang. Status funksjonsplassering 

Nye Aker 

Oppdatert funksjonsplassering for NSA ble gjennomgått. 

• Plassering av hovedverksted vurderes å være hensiktsmessig. 

• Plassering av MTU-lager på Operasjon (dvs. i grønn sone) bør 

endres til en mer sentral plassering, da rommet også benyttes i 

relasjon til personale fra «hvite områder».  

• Det bør ses på plassering av lager-område i hovedverkstedet slik 

at området får dagslys. Dette vil sikre fleksibilitet i bruk av 

området i forbindelse med evt. fremtidig ekspansjon/endret 

bruk. Kan evt. tekniske arealene ved hovedverksted flyttes fra 

nåværende plassering ved fasade?  

 

 

 

ARK 

ARK 

 

 

 

ARK/RI 

 

 

  

 

 

Lukket 

Åpen 

 

 

 

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

03.04 

 

 Ang. MTV satellitter  

Nye Aker 

• Gruppen har utarbeidet 2 foreløpige modeller/forslag til 

fordeling av rammen for MTV-satellitter. Modellene ligger 

innenfor +/- 10 m2 nt. av rammen. Ideelt sett ønsker gruppen 

tilført 30 m2 nt. til rammen for MTV-satellitter. HSØ-PO 

bemerker at dersom det skal omprioriteres areal må dette 

håndteres av Nye OUS og meldes formelt inn til HSØ-PO. 

• Gruppen har muligens tatt utgangspunkt i en arealramme på 

449m2 nt. og ikke arealrammen på 479m2 nt. (de 449 m2 for 

MTV samt de 30 m3 nt. programmert under Operasjon) og 

ønsker derfor å gjennomgå de 2 modellene på nytt. 

Det avtales at gruppen via gruppeleder oversender reviderte/nye 

modeller i forbindelse med tilbakemelding fra møte 3. Modeller 

utarbeides etter følgende prinsipper: 

 

               - Med utgangspunkt i et samlet areal for MTV på 479m2 (449 +   

                30m2 nt.) og med utgangspunkt i et areal til MTV- satellitter på   

                90 m2 nt. (3 x 20 m2 fra MTV + 30 m2 fra Operasjon):  

  Utarbeidelse av en- eller flere modeller for fordeling av areal til   

   MTV satellitter for: 

• Operasjon 

• Dialyse 

• Bilde 

• Laboratoriet 

  

 

Fagkoordinator 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                   Det tas videre utgangspunkt i prinsipper i MTV, dvs: 

• 15 m2 pr. verksteds-plass 

• Minimum 2 personer pr. verksted 

 

• Det bemerkes at antall arbeidsplasser som det vil være behov for 

i forbindelse med hovedverksted har sammenheng med fordeling 

og prioritering av areal til MTV-satellitter – eksempelvis dersom 

det ikke etableres MTV-satellitt i forbindelse med laboratorie-

område (jvf. pkt. 03.03 overfor ang. dagslys i større deler av 

hovedverksted for MTV). 

• Gruppen bemerker videre at det skal sikres mulighet for dagslys i 

forbindelse med MTV-satellitt for Dialyse.  

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

Åpen 

03.05 

 

 Ang. Status funksjonsplassering 

Nye Rikshospitalet 

Oppdatert funksjonsplassering for NRH ble gjennomgått.  

 

HSØ-PO og Nye OUS opplyser at siden siste møte et besluttet at dialyse 

overføres til Rokadeprosjektet, dvs. funksjonen innplasseres i 

eksisterende RH. Dette medfører at areal for MTV-satellitt (programmert 

under Dialyse) går ut av programmet for NRH.   

 

Vider opplyser HSØ-PO og Nye OUS at medvirkningsgruppe 07, 

Intensiv/PO/Nyfødtintensiv i forbindelse med møte 3 har meddelt at man 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

som utgangspunkt ikke vurderer at det er behov for MTV-satellitt i 

forbindelse med intensiv. Intensiv ønsker derfor å prioritere det 

opprinnelige MTV-arealet i program for Intensiv til andre formål. 

Tilsvarende opplyser nyfødtintensiv at det som utgangspunkt ikke 

vurderes at det er behov for MTV-satellitt. Nyfødtintensiv ønsker derfor 

ikke å prioritere areal i programmet for nyfødtintensiv til MTV-satellitt. 

 

Gruppen bemerket følgende til funksjonsplassering: 

• Plassering av hovedverksted i etasje 3 vurderes å være 

hensiktsmessig, men det bemerkes at funksjonene som er 

plassert ved siden av hovedverksted (eks. portørtjeneste) ikke 

har umiddelbar relasjon til /samarbeide med MTV-funksjonen. 

• Det bør sikres mulighet for «skall-sikring» av hovedverksted.  

• Størrelse på arbeidsplasser i hovedverksted bør være (pt. 10 m2 

nt.) 15m2 nt. Dette kan ha betydning for det samlede antall 

arbeidsplasser som kan innplasseres. 

• Det bør sikres mulighet for dagslys i lager-område i 

hovedverksted for å sikre fleksibilitet i bruken av området i 

forbindelse med evt. fremtidig ekspansjon/endret bruk. 

• Gruppen bemerker at det bør sikres gode forbindelser mellom J-

bygget og M-N-bygget. ARK opplyser at dette er «på blokken» 

 

ARK 

 

 

 

HSØ-PO/ARK 

 

 

 

ARK 

 

 

ARK 

ARK 

 

ARK 

 

 

 

ARK 

Lukket 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

Åpen 

 

Åpen 

 

 

 

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

03.06 Ang. MTV satellitter  

Nye Rikshospitalet 

• Gruppen har utarbeidet 2 foreløpige modeller/forslag til 

fordeling av rammen for MTV-satellitter. Det bemerkes at behov 

for satellitt i forbindelse med laboratorier har sammenheng med 

avklaring av omfang og typer av lab.-aktivitet, i lab-området i M-

bygg og med omfang og typer av lab.-aktivitet i forbindelse med 

Livsvitenskapsbygget. 

• Da dialyse overføres til rokadeprosjekt samt opplysningene om 

Intensiv og Nyfødtintensiv, ønsker gruppen å gjennomgå de 2 

modellene på nytt. 

Det avtales at gruppen via gruppeleder oversender reviderte/nye 

modeller i forbindelse med tilbakemelding fra Møte 3. Modeller 

utarbeides etter følgende prinsipper: 

 

- Med utgangspunkt i et samlet areal for MTV-satellitter på 

175m2 (40m2 + 60m2 + 30m2 + 30m2 + 15m2), men med 

forbehold at Dialyse (30m2) overføres til Rokadeprosjekt og at 

Intensiv (60 m2) som utgangspunkt ikke ønsker MTV-satellitt:  

 Utarbeidelse av en eller flere modeller for fordeling av areal til 

MTV satellitter for: 

• Operasjon 

• Bilde 

• Laboratorie 

• Intensiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Modeller bør ta utgangspunkt i prinsipper i MTV, dvs: 

• 15 m2 pr. verksteds-plass 

• Minimum 2 personer pr. verksted 

 

03.07  Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 2 

• 03.02: Avklaring av behov og plassering av 

Flåteutskifting/Klargjøringsareal for MTV på både NSA og NRH tas 

med videre  

 

 

Fagkoordinator

/HSØ-PO 

 

 

 

 

Åpen 

 

03.08  Oppsummering av dagens møte og veien videre 

 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

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 

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

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som 

forberedelse til neste møte.  

 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til 

fagkoordinator Martin Lieungh (NRH) og fagkoordinator Arne Myklebust 

(NSA), Nye OUS.  

03.09  Eventuelt 

• Gruppen bemerker at prosessen i forbindelse med møtene har 

vært tilfredsstillende 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte Møte 03 Akt. C -18 Medisinsk Teknologisk 

Virksomhetsområde 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 84844 Dok.dato 02.06.21 

Medvirkn.møtedato 26.05.2021 Frist for tilbakemeld  

Medvirkn.gr.leder Line Kristine Greve   

 

Tilbakemelding på referatet 

 Nr. 03.02: Avklaring av behov rundt plassering av Flåteutskifting/Klargjøringsareal for MTV. Når kan vi forvente at dette skjer og forventes det noe innspill på 
arealstørrelse fra MTA i  MVG18? 

 

 

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

Sak 03.04 Nytt forslag til verkstedssatellitter Nye Aker: 

 
 Op.sat: Grønn sone pga lav terskel for brukerne i grønn sone, kort responstid ved akuttoppdrag.  

 Dialyse.sat: Stort nærhetsbehov pga teknisk infrastruktur (vannrenseanlegg og konsentratanlegg) 

 Labavdelingen: Ligger etasjen over MTV Hoved, god nærhet slik at LAB-sat kan droppes om nødvendig 

 Bilde.sat: Nærhetsbehov. Kunne gjøre reparasjoner på en del hjulgående utstyr (mobilrtg, ultralyd, C-buer (blyskjerming))  
 
Sak 03.05 Nytt forslag til verkstedssatellitter Nye RH: 



 

  
 Op.sat i begge etasjer i grønn sone, men supportere også intensiv. Ligge i skillet mellom grønn og hvit. 

 Op.sat: Grønn sone pga lav terskel for brukerne i grønn sone, kort responstid ved akuttoppdrag   

 Bilde.sat: Nærhetsbehov. Kunne gjøre reparasjoner på en del hjulgående utstyr (mobilrtg, ultralyd, C-buer (blyskjerming))  
 
Andre spørsmål: 

 Avklaring av behov rundt plassering av Flåteutskifting/Klargjøringsareal for MTV. Når kan vi forvente at dette skjer og forventes det noe innspill på 
arealstørrelse fra MTA i MVG18? 

Fra smittevern er det viktig å påpeke at arbeidsplasser der man fysisk må være tilstede, har tenkt på mulighet for fysisk avstand og mulighet for hånddesinfeksjon, 
samt toalett fasiliteter. 

    

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS støtter forslaget om satellitter på RH 
Det er foreløpig ikke avsatt eget areal for flåteutskifting i det eksistenderen programmet for etappe 1, men dette er ønskelig å få inn i en etappe 2 for RH. 
   
Nye Aker 
MTV er fornøyd med plassering av sine områder. 
 
Nye OUS støtter forslaget til fordeling av satellitt verksteder på Aker. Avsatt areal for MTV på Aker overskrides med 10 kvm. Det skyldes satellitt verksted på 
dialyseavdelingen som ønskes på 40 kvm. Det er plasskrevende maskiner på dialysen og arealet på 40 kvm støttes fra nye OUS. Diskrepansen på 10 kvm må søkes løst 
ved å hente dette arealet fra øvrige nye Aker. 
 
Det er foreløpig ikke avsatt areal for flåteutskifting på nye Aker.  Dette må søkes løst ved enten å bruke eksisterende Aker eller løses i etappe 2. 



 

 

 



 

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.  

 


