
 
 

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:  Medvirkning forprosjekt  
Møte 03 akt C – 2 PHA – Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 84438 Dok.dato: 31.05.2021 

Møtedato: 26.05.2021 kl. 12.30-15.30 Sted: Teams 

Referent: Tina Sønnichsen Neste møte: Kommer tilbake med dato for et eventuelt neste møte 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Lisbeth Nilsen Sykepleier Gruppeleder PHA Voksen OUS X 

Asbjørn Syversen Spesialsykepleier Fagperson PHA Voksen OUS X 

Ernestus Joannes Kok Miljøterapeut Fagperson PHA Voksen OUS  

Gjermund Vognlid Sykepleier Fagperson PHA Voksen OUS X 

Marlene Falieras Sosionom Fagperson PHA Voksen OUS X 

Henning Helland Ottesen Psykiatrisk sykepleier Fagperson PHA Voksen OUS X 

Ane Selma Ovedal Spesialsykepleier Fagperson PHA Voksen OUS X 

Kasia Dabrowska Fysioterapeut Fagperson PHA Voksen OUS X 

Dag Erik Kyrkjebø Hjelpepleier Verneombud PHA Voksen OUS X 

(Ian) Thomas Small Overlege Tillitsvalgt PHA Voksen OUS X 

Berit Averstad Psykiatrisk sykepleier Tillitsvalgt PHA Voksen OUS X 

Ellinor Lønnå Sykepleier Tillitsvalgt PHA Voksen OUS X 

Johan Lothe  Brukerrepresentant PHA Voksen OUS X 

Andreas Anker-Hviid Psykolog Gruppeleder PHA Poliklinikk OUS X 

Caroline Pegg Sykepleier Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Stig Evensen Ergoterapeut Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Hege Saltnes Overlege Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Marthe Kjærstad Psykologspesialist Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Anne Marie Frøkedal Psykologspesialist Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Mina Lid   X 
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Kari Bussesund Sykepleier/spes.rådgiver Fagperson PHA Poliklinikk OUS X 

Tore Bergo Simensen Spesialsykepleier Verneombud PHA Poliklinikk OUS X 

Birgit Aanderaa Psykolog Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS X 

Beate Heggheim Sosionom Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS X 

Nina Sibbern Førstesekretær Tillitsvalgt PHA Poliklinikk OUS X 

Siv Løland - Brukerrepresentant PHA Poliklinikk OUS Deltar 5 min 
inne i møtet 

Merete Jørstad Miljøterapeut Gruppeleder PHA Barn OUS  

Ingrid Lange Vernepleier Fagperson PHA Barn OUS  

Inger Leganger Psykologspesialist Fagperson PHA Barn OUS X 

Camilla Rom Sykepleier Fagperson PHA Barn OUS X 

Christian Smestad Torp Miljøterapeut Verneombud PHA Barn OUS  

Rikard Nygård Overlege Tillitsvalgt PHA Barn OUS X 

Ingun Røeggen Psykiatrisk sykepleier Tillitsvalgt PHA Barn OUS X 

Tonje Granmo - Brukerrepresentant PHA Barn OUS X 

Marit Krogsrud  Fagkoordinator Nye OUS X 

Pernille Birkel Fagerström  Prosjekteringsgruppen X 

Iselin Thulesius  Prosjekteringsgruppen  

Anne Guri Grimsby  Prosjekteringsgruppen X 

Fanny Sæthre  HSØ-PO X 

Tina Sønnichsen  Referent HSØ PO X 

Berit Haugan  Utstyrsrådgiver, prosjekteringsgruppen 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 i Gruppe 2 PHA. 
  
Gruppen skal vurdere funksjonsplassering i bygget herunder 
• Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov 
• Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene 
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• Behov for videre bearbeiding 
 
Agenda 
1. Velkommen og agenda for dagens møte 
2. Godkjenning av referat 
3. Status funksjonsplassering 
4. Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 2 
5. Oppsummering av dagens møte og veien videre 
6. Eventuelt 

03.01  Godkjenning av referat fra møte nr. 2 

Referat fra møte 2 er godkjent. 

Fanny gjennomgikk «En fot i bakken» - tidsplan for prosessen med 
medvirkning. Det ble nevnt at det også etableres tverrgående 
medvirkingsgrupper for logistikk, personalvelferd, utomhus generelt, og 
særskilt for uteområder for PHA. Fanny presenterte en oppdeling av 
mottatte tilbakemeldinger inndelt i saker som svares ut av arkitekt i  
møte, og saker, som følges opp fram mot og i aktivitet D. 
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Kommentarer fra gruppen: 

Bygg 11/12: 
Gruppen spurte til bruken av bygg 11 og bygg 12. Gruppen er bekymret 
for om det er plass til 43 senger i bygg 12, som prosjektet forutsetter skal 
innplasseres.  
Svar: Fagkoordinator tar dette videre via Thor Børre. 
 
Støy:  
Det stilles spørsmål om støynivå rundt Sør-anlegget.  
Svar: Arkitekten fremlegger støyanalyse i dagens møte. 

 

Poliklinikkbygg nord for Nordkuben: 
Gruppen spør hvem som har besluttet å ta ut bygget av prosjektet og 
hvordan PHA skal få sine arealer plassert i prosjektet?  

Svar: KPHA ledelsen har besluttet at bygget ikke skal realiseres. Arealet 
som var tenkt inn i «poliklinikkbygget» er lagt til Sør-anlegget. 
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Nr. (møtenr. punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 

 
 

03.02  Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK)  
 
Overordnet funksjonsplassering av byggene til KPHA. 
Pernille gjennomgikk. 
 
Kommentarer fra gruppen: 
1) Er det en kulvert til bygg 12 og vil det være rørpost i eksisterende 
bygninger? Svar: Det ble informert om, at det ikke ligger inne kulvert til 
bygg 12. Dette vurderes i prosjektet. Oppgradering av eksisterende bygg 
med rørpost ligger utenfor prosjektet. 
 
2) Gruppen spør om fotavtrykket på Nordkuben kan endres slik at man 
kan samle både BUP og RASP i Nordkuben?  
Svar: Arkitekten opplyser, at dersom det skal vurderes om RASP skal ligge 
i Nordkuben må det konkret meldes inn, hvor stort et areal det er snakk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

om til RASP fordelt på funksjonsområder; senger, poliklinikk og kontorer 
og andre funksjoner. 
 
3) Kommer gruppeterapirom i tillegg? Svar: Rom til gruppeterapi er lagt 
med et antall i poliklinikkområdene. Endelig antall tas videre i aktivitet D.   
 
Funksjonsplassering i Sør-anlegget: 
Pernille gjennomgikk. 
 
Kommentarer fra gruppen: 
1) Kan man få inn 20 ekstra senger i Sør-anlegget? Fra 180 til 200 senger. 
Dette vil lette samkoordinering i Sør-anlegget.  
Svar: Det er mulig men vil gi en fortettning som gjør at lysforholdene for 
gårdsrommene påvirkes negativt med mindre lys til sengerom.  

2) Kan man legge gymsal opp i etasjen i Sør-anlegget og døgnområde 
ned?  
Svar: Ønsker man å flytte døgnområde til bakkeplan, får man ikke 
tilstrekkelig dagslys til sengerom. 

3) Støyanalyse: Svar: Støyanalyse viser at det er for høye støytall i alle 
ender av bygningene mot Dag Hammerskioldsvei. Derfor ligger ingen 
sengerom i disse områder. Det er plassert trapper og heiser i områdene. 
Etterskrift til referatet - arkitekten opplyser, at det er støynivåer utenfor 
fasader som er vist på støykartet. Krav til støynivå innendørs er det 
samme, 30 dB, uansett støynivå på utsiden.  

4) Ligger takhager med for mye støy – og hva er det optimale nivå for 
støy på utsiden av et sykehus - gruppen anfører bekymring om støy 
utomhus generelt og ikke minst åpningen ved tunellen rett ved PHA. 
Svar: Dette kommer arkitekten tilbake til i det videre løpet, men det kan 
skjermes. Arkitekten kontakter akustiker, og formidler rinnformasjoner 
om støy omkring byggene i et notat. Arkitekten legger til at bygningene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

er endret fra skisseprosjektet til å kunne håndtere støynivået mot Dag 
Hammerskioldsvej. 

 
5) Ellinor ønsker støv- og luftkvaliteten undersøkt i området ved PHA. 
Utendørs områder brukes rekreativt som behandlingsarena. 
 
6) Gruppen ønsker flere innganger anvist i tegningene. 
 
7) Prinsippet om at skjermede senger plasseres borte fra midten av 
døgnområdene tas med videre. Det blir balkong til alle skjermede 
enheter. Det foreligger en rapport om skjermings enheter. Svar: 
Fagkoordinator distribuerer til arkitekt. 
 
8) Logistikken ble gjennomgått. 
- Forsyning 
- Avfall 
- Garderobe 
- Akuttmottak – plassering av rom til PHA i akuttmottak ble vist i møtet. 
- Rørpost – det skal jobbes med plassering av rørpost i det videre arbeid 
frem mot og i aktivitet D. Gruppen legger til at det blir viktig  å 
oppgradere bygg 12 med rørpost. Svar: Ønsket noteres, men det ligger 
utenfor prosjektets rammer. 
 

Funksjonsplassering i Refstad 
Pernille gjennomgikk. 
 
1) Det ble informert om at det er tilført UiO areal til kontorer og til 
forskningstun til KPHA. Plassering av arealet skal fastlegges i det videre 
løpet. 
 

 

 

 

Arkitekt 

 

 

 

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

2) Pernille spør om det skal det være korridor i begge etasjer? Svar: Ja. 
 
3) KPHA holder på med et organisasjonsutviklingsprosjekt. Prosessen er 
ikke ferdig – det viser seg at det er vist forskjellige tegninger av bygget i 
organisasjonsutviklingsprosjektet og i medvirkningen. Svar: 
Fagkoordinator avklarer. 
 
4) Det er to heiser – en til kontorområdet i den nordligste delen og en i 
de sørligste område i døgnområdet. Dette siste kan gi utfordringer med 
trafikk gjennom døgnområde fra heis til kontorer og poliklinikk – dette 
bryter med prinsipp om at det ikke skal være gjennomgang i 
døgnområdet. Svar: Løsningen fungerer ikke. Arkitekten bearbeider. 
 

Funksjonsplassering i Nordkuben 
Pernille gjennomgikk. 

1) Hvor skal heisen fra akuttmottak plasseres i forbindelse med 
akuttmottak til døgnområdene. Svar: Følges opp av Pernille og Merete. 

 
2) Det er tenkt gymsal med høyde for basketball. Det lager mye støy med 
ball i gulvet – kan dette håndteres? Svar: arkitekten undersøker dette. 
 
3) Hvor er takterassen? Svar: Det er mulighet for takterrasser i hver 
etasje i enden.  
 
4) Det er viktig med oaser/velferdstiltak for personale – hvor kan 
personale kjøpe mat og trekke seg tilbake? Svar: Det er kantine i 
somatikk-bygget nær PHA. Det er satt ned en gruppe om velferdstiltak og 
det ses også på dette i andre fora. Trond Tangness fra KPHA er med i en 
gruppe om dette. I tillegg arbeides det med konsept om rullende vogner 
slik at man i perioder rundt lunsj tiden kan få tak i mat. Det kan ses på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekten/ 

PHA BUP 

 

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

terrasser for personale i det videre løpet. 
 
5) Det ble spurt til plassering av sengerom? Svar: sengerom er plassert på 
utsiden av bygget i Nordkuben. 
 
6) Spørsmål til om AGV kan tas frem til døgnområder generelt - mat, tøy 
og søppel. Svar: Gruppen mener at AGV kan gå til rett utenfor 
døgnområdene og at det er viktig i det videre løpet for å avlaste 
personale. 
 
7) Utomhus arealer ønskes presentert. Gårdsrom og takterrasser. 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekt 

03.03  Veien videre 
Senest onsdag 02.06.2021 sendes referatet frem. 
Senest 09.06 kl. 12 sendes tilbakemeldinger til fagkoordinator. 

 
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. 

 

Info 

  

  Tilbakemeldinger til møtegjennomføringen 
Fanny oppfordret gruppen til å gi en tilbakemelding på 
møtegjennomførelsen. 

- Gruppeleder takket for god møtedisciplin i gruppen 
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- Det var et ønske om å motta spørsmål i forkant møte for å kunne 
vurdere ting i forbindelse med gjennomgangen. 

- Oppsummering på slutten er bra. Skulle ønske at det alltid var 
slik et møte ble avsluttet. 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


Tilbakemeldingsskjema 
Møte

 Møte 03 akt C – 2 PHA – Nye Aker 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Saksnr 84438 Dok.dato

 31.05.2021 
Medvirkn.møtedato

 26.05.2021 kl. 12.30-15.30 
Frist for tilbakemeld 08.06 2021

Medvirkn.gr.leder Lisbeth Nilsen 

Tilbakemelding på referatet
Gruppeleder har fått en tilbakemelding fra G Vognhild som er videreformidlet til klinikkontakt i KPHA med spml som bør diskuteres i klinikk. 
Fra fagkoordinator: Gruppe 16 har ansvar for velferdstiltak for hele Nye OUS. Trond Tangnes fra PHA er ikke medlem i denne gruppen. Men punkter ang velferd fra 
PHA er meldt inn til gr 16. VO Brith Dybing fra PHA deltar i denne gruppen. 

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

 Uio får tilført areal til forskningstun og kontorer. Plassering fastlegges i det videre løpet
 Velferdstiltak for personalet: dette blir ivaretatt i egen gruppe hvor representanter fra klinikken deltar

Terasser for personalet sees på i det videre løpet
 AGV kan gå til rett utenfor døgnområdene. Skal avlaste personalet
 Gruppen ønsker å få presentert utenomhus arealer

 Funksjonsplassering i Refstad
Det skal være korridorer i begge etasjer
Forslaget fra arkitektene gir utfordringer med trafikk gjennom døgnområde fra heis til kontorer og poliklinikk – dette bryter med prinsipp om at det ikke skal 
være gjennomgang i døgnområdet. Svar: Løsningen fungerer ikke. Arkitekten bearbeider. 

 Funksjonsplassering  i Nordkuben
Det må avklares hva mulighetsrommet for plassering av heisen fra akuttmotaket til døgnområdet.



Arkitektene må sikre at det ikke blir støy fra ballspill i Gymsal
Det er mulig med takterasse i hver etasje i enden
Sengerom er plassert på utsiden av bygget

 Skjermede senger plasseres bort fra midten av døgnområdene. Leveres med balkonger.  (Se rapport sendt fra fagkoordinator)

  Støyanalyse: Sengerom bør plasseres  i anlegget  hvor det er lavest støynivå
Gruppen ønsker at støv og luftkvalitet undersøkes for å sikre gode uteområder med rekreasjonsmuligheter
Støynivået inne og ute må følge…. Gjeldene støykrav

  

Tilbakemelding fra Nye OUS
Funksjonsplassering oppsummering etter 3 MVG møter i PHA. Det har også vært 3 referansegruppemøter i klinikk PHA der det er blitt framlagt 
saksunderlag og tilbakemeldinger i MVG møter. Referansegruppen i PHA består av gruppeledere i MVG PHA, PHA`s deltagere i andre MVG i Nye OUS, 
klinikkledelse, TV og VO.  

Nordkuben: Støtter nåværende plassering til barn-døgnbehandling, barn-dagbehandling, fellesfunksjoner, poliklinikk voksen, og kontor og møterom. 
Bygg nord for nordkuben (poliklinikkbygg): Utgår etter dialog mellom Nye OUS og PHA, og tilbakemeldinger fra referansegruppemøte. Det er også blitt 
formildet fra MVG PHA at det er ønskelig med nærhet mellom døgn og poliklinikk for en del av klinikkens fagområder. PHA har og beskrevet at de ønsker 
å bygge fleksible lokaler/arealer på Aker og at polikliniske arealer på Aker bygges på en måte som gjør at de senere kan konverteres til døgnarealer. Det 
er fra prosjektet blitt formildet at bygg nord for nordkuben vil ha en annen robusthetsstandard enn søranlegget.  Det vil også med planlagt aktivitet i 
2030 være lettere og opprettholde sikkerhet ved samlokalisering i bla søranlegget.   
Refstad: Støtter nåværende funksjoner med poliklinikk, døgn, fellesfunksjoner og kontorer. Det er ønskelig med en snarlig avklaring på hvor mange 
senger prosjektet vil legge til rette for i Refstad, også med tanke på fagfordeling til gammel bygningsmasse. Fordi PHA i Nye Aker har noen gamle bygg er 
det hensiktsmessig å tenke fagfordeling allerede nå da eksisterende bygningsmasse vil ha annen utforming og funksjonalitet enn et nybygg. Dette følges 
også opp av Nye OUS med fagkoordinator og klinikkontakt.  
Søranlegg: Det støttes at det tilrettelegges til døgn, poliklinikk, kontor og møterom samt fellesfunksjoner.
Nordre Sinsen gård: Støtter tilpasning til fellesfunksjoner (Aktivitetssenter- tverrfaglig aktivitet). 
Bygg 12: Døgn 43 senger. 





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. 


