
 
 

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 01 akt B - 27 

Høysikkerhetsisolat og infeksjonsmedisinsk døgnområde Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 86173 Dok.dato: 15.06.2021 

Møtedato: 11.06.2021 / start kl 08.30 – slutt kl. 11.40 Sted:  

Referent: Fanny Sæthre Neste møte: 28.08.2021 kl. 08.30-11.30 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 
Torgun Wæhre Overlege Gruppeleder, OUS x 

Arne Broch Brantsæter Overlege Fagperson, OUS x 

Vidar Ormaasen Overlege Fagperson, OUS x 

Malin Jørgensen Sykepleier, seksjonsleder Fagperson, OUS x 

Madelen Foss Smedholen Beredskapssykepleier Fagperson, OUS x 

Mette Sannes Bioingeniør Fagperson, OUS x 

Vibeke Graarud Spesialsykepleier, ass.avd.leder Fagperson, OUS x 

Aase Nilsen Spesialbioingeniør Fagperson, OUS x 

Jon Øyvind Sparby Ingeniør Fagperson, OUS x 

Egil Lingaas Avdelingsoverlege Fagperson, OUS x 

Camilla Elise Nielsen Sykepleier Fagperson, OUS forfall 

Liv Hesstvedt Overlege Fagperson, OUS x 

Dag Henrik Reikvam Overlege Verneombud, OUS - 

Frank Olav Pettersen Overlege Tillitsvalgt, OUS x 
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    Anne Thea Linner Ruud Sykepleier Tillitsvalgt, OUS Streik 

Kent Roger Bjørklund  Fagkoordinator Nye OUS x 

Berit Haugan Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen x 

Henni Steineger Arkitekt Prosjekteringsgruppen  

Anette Svarliaunet Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 

Ingeborg Sand Fasilitator HSØ PO x 

Fanny Sæthre Referent HSØ PO x 

 
Vedrørende fravær pga. streik, så har HSØ-PO mottatt følgende informasjon fra OUS HR via Nye OUS: 
 
Tillitsvalgte som ikke er tatt ut i streik, opprettholder sin funksjon som tillitsvalgt i virksomheten. Dette gjelder både tillitsvalgte i forbund som er i 
streik og tillitsvalgte i andre forbund.  

De har formelt sett både rett og plikt til å delta i samarbeidet med arbeidsgiver på vanlig måte. Dersom tillitsvalgte ikke ønsker å delta på møter 
arbeidsgiver kaller inn til vil de frasi seg retten til medvirkning.  

 
Nr. (møtenr. 
punktnr) 

Kode SRF, SRR, 
SRA.xx.xxx Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

01-01  Velkommen og agenda for dagens møte 
 Navnopprop 
 Referat fra aktivitet C møte 2 godkjent 

 
Agenda 

 Innslutningsnivå K1 eller K2 som underlag for videre planlegging 
 Funksjonsavkaringer 

o Behov for støtterom  
o Hvordan kan støtterom plasseres for best flyt.  
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o Infeksjonsmedisinsk døgnområde, og inndeling i mindre enheter 

og eventuelt kohorter.  
 Gjennomgang av isolater med tilhørende rom, som ble behandlet i 

Gruppe 01 Døgnområder i akt.B møte 1 
 Informasjon om aktivitet B og standardrom 

01-02   
Gruppen velger å legge inneslutningsnivå K1 til grunn for videre planlegging: 

 Mer fleksibilitet i drift 
 Arealbesparelser 
 Enklere tekniske løsninger 
 Forutsetter autoklaver på alle HSI 
 Mulig å gå fra rom til rom utendørs, eller via dusj 

 

 
Ark 

 
12.08.2021 

 
Åpen 

01-03 Funksjons-
avklaringer og 
skisser 

 
Høysikkerhetsisolat 
 

 Dagslys i IN4-lab er viktig. Vurderes flyttet mot nord eller vest. To inn-
/utganger bør opprettholdes. 

 Samme sikkerhetsnivå på dører til alle sluser (pakninger) 
 2 isolat bør være store nok til å ta intensivpasient, Jf. beredskap 
 Det ble diskutert sluk i gulv for ett isolat hvor det kan  gjennomføres 

obduksjoner, og operasjoner (konsekvenser for ventilasjon og 
instrumentvaskemaskin)?  Sluk bryter barriere, og gir fare for oppvekst 
av mikrober og rekontaminering av rommet, dette må løses gjennom 
rutiner. Utfordrende å håndtere i dagens situasjon. Gruppen gir 
tilbakemelding om de ønsker sluk i gulv.   

 Desinfeksjon i HSI – kan utgå om dekontaminatorer på hvert isolat blir 
ivaretatt. 

 
 
 
 
Ark 
PG 
HSØ-PO/Ark 
 
 
 
Gruppeleder/ 
Fagkoordinator 
 
RUT 

 
 
 
 
12.08.2021 
 
12.08.2021 
 
 
 
 
24.06.2021 
 
12.08.2021 

 
 
 
 
Åpen 
 
Åpen 
 
 
 
 
Åpen 
 
Åpen 

01-04 Funksjons-
avklaringer og 
skisser 

 
Infeksjonsmedisinsk døgnområde 
Ark viste skisse av infeksjonsmedisinsk døgnområde iht. foreløpig utkast til 
romprogram: 
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Kommentarer 

 Lager er ikke tegnet inn da romplassering detaljeres i aktivitet D. Det er 
lagt til grunn lager i programmet.   

 Lager for verneutstyr. P.t.  bestiller Infeksjonsmedisin verneutstyr selv, 
kontrollerer holdbarhet osv. Framtidig flyt for bestilling, forsyning, 
lagring av verneutstyr beskrives. Evt. sambruk med CRBNE? Koordineres 
med logistikk 

 Gruppen gir tilbakemelding om antall kontaktsmitteisolat kan reduseres 
fra28 til 27  i inf.med.døgnområde. Det resterende isolatet vil da 
plasseres i døgnområde.  

 Det er  krevende å drifte enheter med luftsmitteisolat, og  ønskelig å 
kunne dele døgnområdet i 4 grupper med tilhørende støtterom. 

 3 arbeidsstasjoner. Kan kommandorom benyttes som 4. arbeidsstasjon? 
 Pause bør ligge sentralt slik at 4-5 sykepleiere på natt kan kommunisere 

og samarbeide. Skissen viser 2 pauserom i døgnområdet og ett i HSI. Er 
det ønskelig å samle pausearealet til ett stort, eller ett i HSI og ett i 
døgnområdet? 

 Det planlegges farmasitun – informasjon om konseptet oversendes 
gruppen  

 Medisinrom benyttes hyppig og må ligge sentralt. Forordninger endres 
kontinuerlig, og medikamenter må administreres fortløpende. Viktig å 
tilrettelegge for rask og sikker medikamenthåndtering.  

 Behov for lager for beredskapsmedikamenter. Behov (kapasitet, 
nærhetsbehov) må beskrives. 

 Lager og medisinrom i HSI kan også benyttes av døgnområdet 
 2 desinfeksjon i døgnområdet er OK. Ett bør ligge nærmere HSI. 
 Matkonseptet 1-2-3 server med tilhørende postkjøkken legges til grunn. 

I tillegg må det tilrettelegges for å kunne tilby pasientene mat som 
frister («ønskekost»). Postkjøkken og utstyrsbehov må beskrives, og 

 
 
 
 
HSØ-PO 
 
Gruppeleder/ 
Fagkoordinator 
 
Gruppeleder/ 
Fagkoordinator 
 
HSØ-PO/Ark 
 
Gruppeleder 
 
 
 
Gruppeleder 
 
Fagkoordinator 
Ark 
 
 
Gruppeleder/ 
Fagkoordinator 
 
Ark 
 
 
 
 

 
 
 
 
12.08.2021 
 
24.06.2021 
 
 
24.06.2021 
 
 
12.08.2021 
 
24.06.2021 
 
 
 
24.06.2021 
 
24.06.2021 
12.08.2021 
 
 
 
24.06.2021 
 
12.08.2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
Åpen 
 
Åpen 
 
 
Åpen 
 
 
Åpen 
 
Åpen 
 
 
 
Åpen 
 
Åpen 
Åpen 
 
 
 
Åpen 
 
Åpen 
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    kjøkkensjef Vidar Arnesen involveres for å bidra ift. OUS matkonsept i 
fremtiden og myndighetskrav.  

 Toaletter tegnes inn i aktivitet D 
 Kontorer vil bli tegnet atskilt fra pause/møte i aktivitet D 
 Kontorarbeidsplasser: Gruppen ønsker flere mindre arbeidsrom framfor 

store landskap, evt. et større kommandorom for å kunne samle 
personalet. Konkretisere behovet for kontorarbeidsplasser som har helt 
nødvendige nærhetskrav. Differensiere mellom arbeidsplasser som 
inngår i arbeidsflyter i døgn- eller dagdrift (typisk kommandorom, 
dokumentasjonsarbeidsplasser for sykepleiere og leger i døgndrift), 
arbeidsplasser for enhetens ledelse, fag og drift og beredskap, og 
arbeidsplasser for klinisk personell som har behov for å utføre 
administrativt arbeid, men ikke klinikknært (vurdere kapasitet ut fra 
hvor hyppig plassen brukes, trolig ikke heltid). 

 OUS smittevern presiserer at håndvask i sengerom bør utgå av 
smittevernhensyn. Erfaringsmessig lite i bruk og risiko for oppvekst av 
mikrober. Håndvask i bad. Gruppen vurderer om prinsippet også bør 
gjelde for infeksjonsmedisinsk sengepost? 

 Ønskelig med gjennomskikkskap og -dekontaminator, både i luftsmitte- 
og i kontaksmitteisolat. Svært tidsbesparende og gjør det mulig å ivareta 
ren og uren side. OUS smittevern utfordrer behovet. Gruppen beskriver 
arbeidsflyt.   

 Luftsmittesluse – Ikke plass til å kle om og samtidig ha seng i slusen. 
Heller ikke plass til å lukke begge dører med seng i slusen. Behovet for å 
sluse seng i luftsmitteisolat utfordres? Arbeidsflyt beskrives og 
begrunnes utfra smittevern. Koordineres med døgngruppen.  

 Bad isolat skal ha tøytralle 

Fagkoordintor 
 
Info 
Info 
 
 
Gruppeleder/ 
Fagkoordinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppeleder 
 
 
Gruppeleder 
 
 
 
Gruppeleder/ 
Fagkoordinator 
RUT 

24.06.2021 
 
 
 
 
 
 
24.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.06.2021 
 
 
24.06.2021 
 
 
 
24.06.2021 
 
12.08.2021 

Åpen 
 
 
 
 
 
 
Åpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åpen 
 
 
Åpen 
 
 
 
Åpen 
 
Åpen 

01-05  Informasjon om Aktivitet B standardrom fra HSØ-PO ved Ingeborg.  
Presentasjon vedlegges. 
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Standardrom isolat er lagt til gruppe 01 Døgnområder, med medvirkning av 
ressurser fra infeksjonsmedisinsk fagmiljø og smittevern. 
 

01-06  Oppsummering av dagens møte og veien videre 
Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som 
forberedelse til neste møte.  
OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 
OUS innen 24.06. kl.12.00 

 
 
 
 
Gruppeleder 

 
 
 
 
24.06.2021 

 
 
 
 
Åpen 



 

Tilbakemeldingsskjema Aktivitet B - Forprosjekt  
Møte Gr 27 Høysikkerhetsisolat og Infmed døgnområde Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr  Dok.dato  

Medvirkn.møtedato 11.06.21 Frist for tilbakemeld 24.06.21 

Medvirkn.gr.leder Torgun Wæhre   

 

Tilbakemelding på referatet 

01-03 HSI. Det ble diskutert sluk i gulv for ett isolat hvor det kan gjennomføres obduksjoner, og operasjoner (konsekvenser for ventilasjon og 
instrumentvaskemaskin)? Sluk bryter barriere, og gir fare for oppvekst av mikrober og rekontaminering av rommet, dette må løses gjennom 
rutiner. Utfordrende å håndtere i dagens situasjon. Gruppen gir tilbakemelding om de ønsker sluk i gulv. Tilbakemelding fra gruppen er at man ønsker sluk i gulv. Vi 
har dette på eksisterende isolat, og nytt isolat bør ikke holde lavere standard.  
01.04 Infmed døgnområde:  

 Presentert revidert skisse fra ARK var ikke vedlagt i møtepapirer eller referatet. Det hadde vært nyttig. Gledelig hvis det er mulighet til å utvide område til 
sørside av lyssjakt. I den forbindelse ønsker vi å fremme en forespørsel om en annen utvidelse kan være mulig, nemlig å plassert 2 eller 3  kontaktisolater 
sørover i forlengelse av det vestlige delen av HSI. Se vedlagte skisse. Dette innebærer at man må ha dør fra HSI til dette området. Det kunne bli funksjonell 
drift ved at de 4 HSI isolatene + 3 kontaktsmitteisolater ble ett tun i fredstid Kommandosentral kunne flyttes til der pauserom er tegnet nå, lab mot nord og 
kontor i mellom. På den måten kan man få plass til arbeidsstasjoner/kontor ved dagslysarealer uten at det går ut over antall sengerom/isolater på infeksjon, se 
kommentar til kulepunkt lengre ned. 

 Eksternt lager for verneutstyr. P.t. bestiller Infeksjonsmedisin verneutstyr selv, kontrollerer holdbarhet osv. Framtidig flyt for bestilling, forsyning, lagring av 
verneutstyr beskrives. Evt. sambruk med CRBNE? Koordineres med logistikk. Gruppen presiserer at dette gjelder verneutstyr til høysmitte. Fint om 
Fagkoordinator kan svare ut dette m evt sambruk.  

 Gruppen gir tilbakemelding om antall kontaktsmitteisolat kan reduseres fra 28 til 27 i inf.med.døgnområde. Det resterende isolatet vil da plasseres i 
døgnområde. I skissen var det foreslått å redusere antall kontaktsmitteisolater fra 28 til 27, bla for å plassere arbeidsstasjoner slik at de får dagslys. Gruppen 
mener at det ikke er gunstig å redusere sengetall. Infeksjonsmedisin på Ullevål har i dag 33 senger. Nye Aker vil ha et større befolkningstall enn dagens Ullevål, 
og det er også besluttet at mer tuberkulose/tropemedisin og annen spesialisert infmed skal til Aker enn det folketall tilsier.  Hvis ytterligere reduksjon vil vi 
oppleve at infeksjonspasienter må ligge på andre avdelinger, noe som kan medføre dårligere behandlingstilbud og mindre effektiv drift. Kan infmed 
sengeområde økes ytterligere å bekostning av teknikkområde for å få mer areal med dagslys. Vi foreslår å utvide enten på sørside av HSI med dør til HSI eller 
på sørside av lyssjakt. Se vedlagte PDF.  

  Det er krevende å drifte enheter med luftsmitteisolat, og ønskelig å kunne dele døgnområdet i 4 grupper med tilhørende støtterom 3 arbeidsstasjoner. Kan 
kommandorom benyttes som 4. arbeidsstasjon? Kommandosentral må ha funksjon i fredstid, men man bør ha arbeidsstasjon annet sted. Dette fordi man 1) 



 

skal trene høysmitte 3-4 uker pr år 2) kan bruke dette rommet til grupperom/ samtaler/ undervisning. Alle arbeidsstasjoner bør være avdelt slik at ikke for 
mange personer jobber i samme rom, typisk er det gunstig at leger sitter i egen del og sykepleiere i en slik at man ikke forstyrrer hverandre unødvendig.  

 Pause bør ligge sentralt slik at 4-5 sykepleiere på natt kan kommunisere og samarbeide. Skissen viser 2 pauserom i døgnområdet og ett i HSI. Er det ønskelig å 
samle pausearealet til ett stort, eller ett i HSI og ett i døgnområdet? Det er gunstig med 2 pauserom; ett i HSI og et i sengeområde. HSI må uansett ha et slik 
rom til sine «skarpe» situasjoner. «I fredstid» er sengepost+HSI en så stor enhet at det er gunstig å ha mulighet til å dele seg. Pauserom kan eventuelt også 
brukes fleksibelt til mindre personalmøter etc. Pauserommet på sengeområdet bør ligge sentralt, eks der lab er tegnet inn nå? 

 Behov for lager for beredskapsmedikamenter. Behov (kapasitet, nærhetsbehov) må beskrives. Dette er ikke plasskrevende, kjøleskap+ et skap. Detaljer kan 
bestemmes senere, foreslår vi. 

 2 desinfeksjon i døgnområdet er OK. Ett bør ligge nærmere HSI. Ikke behov for desinfeksjonsrom på HSI, bør ligge sentralt i sengeområdet.  

 Matkonseptet 1-2-3 server med tilhørende postkjøkken legges til grunn. I tillegg må det tilrettelegges for å kunne tilby pasientene mat som frister 
(«ønskekost»). Postkjøkken og utstyrsbehov må beskrives. Avventer videre kontakt med kjøkkensjef Vidar Arnesen etter sommeren.  

 Kontorarbeidsplasser: Gruppen ønsker flere mindre arbeidsrom framfor store landskap, evt. et større kommandorom for å kunne samle personalet. 
Konkretisere behovet for kontorarbeidsplasser som har heltnødvendige nærhetskrav. Differensiere mellom arbeidsplasser somnngår i arbeidsflyter i døgn- 
eller dagdrift (typisk kommandorom,dokumentasjonsarbeidsplasser for sykepleiere og leger i døgndrift),arbeidsplasser for enhetens ledelse, fag og drift og 
beredskap, og arbeidsplasser for klinisk personell som har behov for å utføre administrativt arbeid, men ikke klinikknært (vurdere kapasitet ut fra 

               hvor hyppig plassen brukes, trolig ikke heltid). 4 store arbeidsstasjoner med mulighet for oppdeling i flere enheter. Disse stasjonene brukes mer og mindre 
hele dagen. Kan tenke seg oppdeling for LIS leger, sykepleier og superviserende overlege. Kontorplasser for seksjonsleder (1), enhetsleder (1), 2 driftssykepleier, 2 fag, 
1 beredskap. Dette blir til sammen 5 kontorer, som med fordel kan lokaliseres i utkanten av sengeområdene, inkl kontor HSI. Ekspedisjon for postsekretær sentralt 
plassert. Legekontorer for infeksjon naturlig plasseres i bygg 60 (evt bygg 28). 

 OUS smittevern presiserer at håndvask i sengerom bør utgå av smittevernhensyn. Erfaringsmessig lite i bruk og risiko for oppvekst av mikrober. Håndvask i 
bad. Gruppen vurderer om prinsippet også bør gjelde for infeksjonsmedisinsk sengepost? Håndvask i sluse og bad holder, trenger ikke håndvask i 
sengerommet (isolat) 

 Ønskelig med gjennomskikkskap og -dekontaminator, både i luftsmitteog i kontaksmitteisolat. Svært tidsbesparende og gjør det mulig å ivareta ren og uren side. 

OUS smittevern utfordrer behovet. Gruppen beskriver arbeidsflyt. Vi ønsker gjennomstikksskap og gjennomstikkdekontaminator på alle våre isolater, av 

grunner som beskrevet.  

 Luftsmittesluse – Ikke plass til å kle om og samtidig ha seng i slusen. Heller ikke plass til å lukke begge dører med seng i slusen. Behovet for å 

sluse seng i luftsmitteisolat utfordres? Arbeidsflyt beskrives og begrunnes utfra smittevern. Koordineres med døgngruppen. Luftsmittesmitteslusene må være store nok 

til å seng og åpne/lukke dører, jf dagens utforming. Obs at også sluser i kontaktsmitteisolater må være store nok til omkledning. Skittent tøy skal ikke henge i korridor-. 

Obs: Ha noen isolater der også store senger til overvektige får plass. Obs vi trenger at dette blir tatt opp i eget møte hvor også Gruppeleder for 

sengepostgruppa/døgnområde er med, krevende å koordinere utenom møtene. 

  Bad isolat skal ha tøytralle  

 Generelt ønsker vi detaljering av størrelse på rom 

 Når det gjelder lab IN2 størrelse og plassering må dette behandles i mer detalj i neste møte. Størrelse må sees i sammenheng med størrelse på LabIN4 



 

 

 

Romkode Romnavn Kommentar/innspill  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Pkt 01.03: Nye OUS vil be smittevern om uttalelse vedrørende sluk på isolat. Samtidig bes medvirkningsgruppen til neste møte å si hvordan de løser ivaretakelse av 
sluk i dag, for å forhindre oppvekst av mikrober i disse slukene. Nye OUS ser ikke at fravær av sluk nødvendigvis medfører en nedgang i standard, men at nevnte 
funksjoner må kunne ivaretas i arealene. Nye OUS ønsker derfor at HSØ PO ser på om det er andre muligheter for å ivareta funksjonene med/uten sluk.  
Pkt 01.04:  

 Nye OUS støtter gruppens forslag om å se på flytte av kontaktsmitteisolat – forutsatt at dette kan gjøres innenfor økonomisk ramme for prosjektet.  

 Nye OUS er i dialog med CBRNE og logistikk vedrørende lager/forsyning etc. Felles løsning for HSI og CBRNE anses som et godt forslag.  

 Det er etablert kontakt med kjøkkenet, som skal presentere sin løsning for gruppen til høsten.  

 Vedrørende sluser så vil Nye OUS støtte seg til anbefalingene fra smittevern vedrørende behovet for funksjoner i sluse. Nye OUS vil be smittevern fremstille 
dette skriftlig. 

 Nye OUS kan bekrefte at store senger, til f.eks. overvektige, er et tema som er drøftet i døgngruppen og blir således ivaretatt.  

 Nye OUS støtter gruppens innspill om at 1 isolat tilbakeføres til døgngruppen. Plassering osv rundt dette avklares mellom døgngruppen, Nye OUS og HSØ PO.  
 

 



 

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 er det lurt å skrive «bør» fremfor «skal» - husk at medvirkningen er 

rådgivende.   

 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. 

 Romkode, romnavn og kommentar/innspill 

o Hvert enkelt rom skal kvalitetssikres av dere medvirkningsgruppen, evt. 

kommentarer må beskrives for hver av de forskjellige standardrommene. Benytt en  

linje per rom selv om innspillene er sammenfallende for flere rom. Rom som gruppen  

synes er OK, kan skrives med bare romkode og kommentar OK. 

o Romskisse/tegning som medvirkningsgruppen har innspill til kan brukes for å forklare 

innspill. Disse romskissene/tegninger sendes med tilbakemeldingsskjemaet som 

separate vedlegg. Har ikke gruppen kommentarer til et rom, trengs ingen 

skisser/tegninger som vedlegg.  

o Gruppen gjennomgår og kvalitetssikrer utstyrslister etter første og andre møte.  

o Gruppen gjennomgår og kvalitetssikrer romfunksjonsprogram (RFP) etter andre 

møte.  

o Viktige vurderingspunkter finnes under avsnitt 4 i dokumentet «Forberedelse 

hovedaktivitet B: Standardrom og felles prinsipper».  

 Tilbakemelding fra Nye OUS 

o Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og 

tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Annen tekst i denne rubrikken vil bli 

fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.  

 


