
 
 

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 – 21 Kontorarbeidsplasser og møterom – 
Nye Rikshospitalet  

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 84857 Dok.dato: 17.06.2021 

Møtedato: 17.06.2021 / start kl 08:30 – slutt kl 10:30 Sted: Teams 

Referent: Anne-Lise Katle Neste møte: Kommer tilbake med dato for neste møte. 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Fredrik Fällman Gruppeleder  OUS x 

Kristine Aalbu Ljosland Fagperson OUS x 

Hennie C. A. Hasfjord Fagperson OUS X 

Evy Berntsen Fagperson OUS X 

Ingelin Markseth Omholt Fagperson  OUS x 

Bjørg Kiste Bryne Fagperson OUS X 

Anne-Gro Valla Verneombud OUS X 

Inger Mette Roman Tillitsvalgt OUS  

Oda Sandli Tillitsvalgt OUS x 

Andreas Thorsrud Tillitsvalgt OUS  

Linda Møllersen Tillitsvalgt OUS X 

Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS OUS X 

Tone Overaa Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Kaja Dahl Arkitekt Prosjekteringsgruppen  x 

Niels Rein Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Thea Koren Fasilitator HSØ PO X 

Anne-Lise Katle 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 i gruppe 21 Kontorer og møterom i Nye 

Rikshospitalet. Det ble gjennomført opprop av deltakere i møtet. Streiken 

som har rammet noen deltakere i andre medvirkningsgrupper siste 

periode er nå avviklet, så tillittsvalge er ikke lenger i streik.  

 

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 

  Info 

03-01  Godkjenning av referat fra møte nr. 2 

Referat godkjent med følgende kommentar: 

«Det bør fremkomme i referatet at det på spørsmål ble svart ut at 

gruppen ikke har fått ansvar for tildeling av kontorareal til kontorfaglig 

tjeneste og generell bekymring for at det ikke blir nok kontorareal når 

  Lukket 
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dette skal plasseres inn helt til slutt. Det står at kontorfaglig nettverk er 

bekymret for at de ikke blir tatt med i medvirkningen, men det bør 

komme frem at det ble nevnt at KFN har sendt bekymringsnotat til Nye 

OUS med tanke på hva som er tenkt for kontorfaglig tjeneste.» 

03-02  Kort status om hva som har skjedd siden forrige møte  

Referatet fra forrige møte og tilbakemeldingene blir gjennomgått 

Det er besluttet å samle funksjoner for barn og ungdom på Nye 

Rikshospitalet i nytt M og N bygg. Dette har påvirket arealet for 

kontorarbeidsplasser og møterom som skal innplasseres i nytt bygg og en 

andel av arealet vil bli innplassert i eksisterende bygg på RH. I første 

møte ble det presentert areal for denne gruppen i nytt bygg på ca. 4000 

kvm, dette arealet er nå ca. 3000 kvm. De 1000 kvm som ikke er 

presentert som del av løsningen i dagens møte skal ivaretas som areal i 

eksisterende bygg.  

  Info 

03-02 

 

 

 Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK)  

Det har beklagelig vis skjedd en feil i underlaget som ble sendt ut, bilde 

19 som viser etasje 11 har for J-bygget fått feil illustrasjon. Her vil det 

komme arealer til kontorarbeidsplasser og møterom slik som bilde 24 

viser.  

Generelt om areal 

Gruppen etterspør kvadratmeter oversikt for areal presentert i 

tegningene for å få inntrykk av størrelse på arealene som er tiltenkt 

kontorarbeidsplasser og møterom. 

a. Aksjonspunkt: HSØ POS / ARK kommer tilbake med omtrentlig 

størrelse på de ulike kontor og møteområdene. 
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Det ble ryddet opp i mulighet for å kunne misforstå fargekodene som er 

presentert i underlaget for eksisterende bygg. Fargekoder for 

eksisterende bygg er ikke oppdatert og viser ikke utviklingen og 

avklaringer som OUS gjør med hensyn til funksjonsfordeling. Det er kun 

fargekoder i bygg J, M og N som gruppen skal ta hensyn til i 

presentasjonen.    

 

Små versus store kontorfellesskap 

Gruppen diskuterte innplassering av kontorarbeidsplasser. Her følger  

noen innspill/råd: 

• Ønske om mest mulig 1-2 persons kontorer 

• Mange er skeptiske til kontorfelleskap for 6 personer, men det er 

ulike behov blant i de ansatte, og 6 persons kontor kan være 

ønskelig for noen fag og yrkesgrupper.  

• Det er ønske om å utarbeide fast fordelingsnøkkel for antall 

stillerom per kontor med flere arbeidsplasser. Behovet for 

stillerom blir redusert med redusert andel kontorer 6 personer 

og flere kontorer for 1 og 2 personer.  

• Det er ønsket fra flere at noen kontorer plasseres jevnt utover 

slik at gangavstand til de ulike funksjonsområdene blir kortest 

mulig. 

• Hensyn til dagslys er viktig, men må også ta hensyn til 

utfordringer med støy som følger med store kontorfellesskap, 

mange ansatte har behov for arbeidsplasser der de kan utføre 

konsentrasjonskrevende arbeid. 
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• Det er ulike synspunkter til presentert forslag om noe areal til 

kontorarbeidsplasser og møterom i J5, etasje 01. Noen tenker at 

dette er ikke er god innplassering jfr. at slike areal kan bli 

konvertert til poliklinisk areal og andre mener at det er veldig 

stort behov for kontorarbeidsplasser og møterom nettopp tett 

på poliklinisk areal.  

Detaljering av areal i hovedaktivitet D 

I hovedaktivitet D vil innplassering støttefasiliteter som  tekjøkken, 

toaletter etc bli diskutert i medvirkningsgruppen.  

Gruppen får mulighet til å gi innspill til romfordelingen i de ulike 

områdene for kontorarbeidsplasser og møterom  i hovedaktivitet D som 

kommer til høsten. 

Tildeling av arealer 

Flere av gruppens deltagere melder at funksjonsområder som 

laboratoriemedisin og bildediagnostikk mener at de  har fått tildelt for 

lite areal til kontorarbeidsplasser og ber om at deres arealbehov kan bli 

ivaretatt med areal fra denne medvirkningsgruppen. 

Gruppeleder presiserer at fordeling areal til ulike funksjoner ikke er del 

av mandatet og oppgaven som denne gruppen skal svare ut.   

Gruppen uttrykker bekymring for oppgaven de har med å  å gi råd om 

sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov og se på 

sammenhenger mellom funksjoner i etasjene, siden det ikke ligger fast 

noen avklaring fra OUS om hvilke fag som skal ivaretas hvor, eksempel 

som blir nevnt er hvilke fagområde skal bruke hvilke operasjonsstuer, 
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hvilke fagområder skal inn i de nye poliklinikk og døgnområdene i J-

bygget.  

Fagkoordinator presiserer at det er et bevisst valg at det blir gjort i denne 

rekkefølgen for å sikre at bygget blir bygd mest mulig fleksibelt og 

dermed bedre tilpasset endringer i driften som vil komme inn i 

fremtiden.  

 

Innspill til andre medvirkningsgrupper 

Gruppen stilte spørsmål ved at det er besluttet å ta kantinen bort fra 

etasje 11 og plassere den i 1. etg. Fagkoordinator forklarer dette med at 

heisanalysen viser at det kan bli utfordrende med heiskapasitet og 

dessuten ønsker fagpersonene som drifter kantina å ha spisearealer 

samlet for å effektivisere driften, særlig i perioder med lav aktivitet. 

 

Gruppen ønsker å gi innspill til utomhusgruppa at det er ønskelig med 

utearealer knyttet til kontor- og møteromsområdene.  

a. Aksjonspunkt: Fagkoordinator tar med gruppens innspill om 

ønske om balkonger/uteområder for ansatte som oppholder seg i 

kontorarebeids- og møteromsområdertil Utomhusgruppen. 

 

Andre diskusjoner og innspill 

Det er viktig å tenke på hvordan fremtidig arbeid i områden vil kunne bli, 

det skjer store endringer og fleksibilitet med hensyn til manges 

arbeidshverdag vil kunne påvirke hvordan kontorarbeidsplasser og 

møterom vil måtte utnyttes om 10 år og fremover. Noen i sykehus har 
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oppgaver som gjør at de må være på sykehuset, men andre vil i perioder 

kanskje kunne også jobbe fra andre steder. Ny teknologi og endrede 

løsninger vil kunne påvirke dette.  

 

Det bør sees på hvordan eksempelvis Livsvitenskapsbygget planlegger 

kontorarbeidsplasser og møterom i det nye bygget som ligger litt før i 

løypa. Gruppeleder ønsker å samle erfaring fra andre, både for å vise hva 

som kan fungere og ikke fungere.  

 

 

 

 

Info 

 

03-03  Status gjenstående aksjonspunkter 

Alle aksjonspunkter fra forrige møte blir gjennomgått og er lukket. 

  Lukket 

03-04  Oppsummering av dagens møte og veien videre 

Veien videre: 

• De 3 medvirkningsmøtene i hovedaktivitet C er nå gjennomført 

og funksjonene er i all hovedsak innplassert i byggene. Det vil bli 

etablert et møte nr. 4 i møteserien for aktivitet C. Det er ikke 

avklart når slikt møte skal gjennomføres.   

• 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. 

Aktivitet B, medvirkningsmøter for standardrom og funksjonsprinsipper 

er startet og har nytt møte i august. Alle parter starter omgående med 

arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.  
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Gruppens deltagere sender sine tilbakemeldinger til gruppeleder innen 

29.6.2021. OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til 

fagkoordinator Nye OUS innen 30.6.2021 kl 12:00. 
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Tilbakemeldingsskjema  
Møte Møte 3 akt C 21 

Kontorarbeidsplasser og 
møterom nye RH 

 
 

Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 84857 
 

Dok.dato 17.06.21 

Medvirkn.møtedato  
17.06.2021 / start kl 08:30 – slutt 
kl 10:30  

 

Frist for tilbakemeld 02.07.21 

Medvirkn.gr.leder Fredrik Fällman   

 

Tilbakemelding på referatet 
Gruppeleder har ingen kommentarer til referatet, vedlegger mail korrespondanse som vedlegg til dette referat 
med spørsmål og kommentarer fra to av gruppemedlemmene samt svar fra fagkoordinator Martin L. Se.  
 
Dialog etter møte 170632.pdf     

 

Nr: (møtenr., 
punktnr.) 

Beskrivelse – aksjon: Kommentar/innspill fra 
medvirkningsgruppen 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 
Nye OUS ser at det kommer flere tilbakemeldinger på referatet fra mvg. på usikkerhet rundt hvem det 
planlegges kontor for, hvor disse bør være, og kapasitet.   
 
 
Kontorer behandles i ulike grupper: 
1. Kontorer til den daglige driften av sengepost/intensiv/poliklinikk etc. Her er det satt av samtalerom, 
tverrfaglige arbeidsrom, samt kontorer til leder etc for seksjonen/avdelingen. Disse behandles i den enkelte 
medvirkningsgruppe for f.eks døgn, intensiv, operasjon seg av. Hensikten med dette har vært å sikre at de 
enkelte døgnområdene er funksjonelle. 
2. Kontorer til forskning og undervisning behandles i FOU gruppen 
3. Andre kontorer behandles i gruppen mvg. 21 Kontorarbeidsplasser. Det er ikke definert hvem 
som skal være på disse kontorene. Disse kontorene er heller ikke knyttet til en konkret organisatorisk del av 
virksomheten. 



 

Eksisterende Rikshospital har en bygningsmasse på om lag 200.000 kvm, mens det planlegges nye sykehusbygg 
på om lag 140.000 kvm. En stor del av virksomheten ved Nye Rikshospitalet vil følgelig fortsatt foregå i 
eksisterende bygg og dermed også i eksisterende kontorlokaler.  
 
Nye OUS kommer i samarbeid med klinikkene til se på en virksomhetsavklaring til høsten for Nye RH, slik at kan 
få lagt til de store pasientkategoriene til enten eksisterende bygg, nytt bygg, eller en kombinasjon. Det vil 
forhåpentligvis gjøre det noe enklere å se for seg hvilke virksomhet som skal inn i nye bygg, og hva denne 
virksomheten krever av type kontorlokaler. Planlagt arealet for kontor ble avklart i konseptfasen og ligger fast..  
 
Det bygges nå lokaler som skal inneha en stor fleksibilitet slik at sykehuset tåler endringer i virksomheten som 
sannsynligvis vil oppstå i de neste 10 årene før bygget står ferdig, og årene etter det.  Sykehuset må regne med 
at enkelte virksomheter vil vokse, og andre minske. Da må man legge opp til en bygningsmasse som kan tåle 
slike endringer uten store ombygninger. En kombinasjon av ulike kontorer, spredt utover i bygningsmassen 
sliok Mvg. har uttalt seg om i møter støttes av Nye OUS. 
 
 
Nye OUS mener dog at det er behov for et møtepunkt til for å se endelig funksjonsplassering for 
kontor. Dette kan gjerne tas i kombinasjon med annen aktivitet når funksjonsfordeling er endelig for 
bygget.   

 

 

 

  



 

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.  

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. 
• Nr: (møtenr., punktnr.) 

o Benytt her de samme numrene som er benyttet i referatet fra HSØ PO 
• Beskrivelse – aksjon 

o Kopier her inn teksten fra referatet fra HSØ PO 
o Er det behov for flere linjer så høyreklikk i tabellen -> Sett inn -> Sett inn celler 

 
• 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.  
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Fredrik Fällman

Fra: Martin Lieungh
Sendt: tirsdag 29. juni 2021 19:42
Til: Anne Gro Valla; Hennie A Cariann Hasfjord; Andreas Thorsrud; Bjørg Kiste 

Bryne; Evy Berntsen; Fredrik Fällman; Ingelin Markseth Omholt; Inger-
Mette Roman; Kristine Aalbu Ljosland; Linda Møllersen; Oda Kristine Sandli

Emne: SV: Referat medvirkningsgruppe 21 Kontorarbeidsplasser og møterom - 
Nye Rikshospitalet

Hei 
 
Jeg skal prøve å svare så godt jeg kan. Kontorer behandles i ulike grupper: 
 

1. Kontorer til den daglige driften av sengepost/intensiv/poliklinikk etc. Her er det satt av samtalerom, 
visittrom, samt kontorer til leder etc for seksjonen/avdelingen. Disse tar den enkelte 
medvirkningsgruppe for f.eks døgn, intensiv, operasjon seg av. Hensikten med dette har vært å sikre 
at de enkelte døgnområdene er funksjonelle.  

2. Kontorer til forskning og undervisning behandles i FOU gruppen 
3. Andre kontorer behandles i gruppen mvg. 21 Kontorarbeidsplasser. Det er enda ikke definert hvem 

som skal være på disse kontorene. Disse kontorene er heller ikke knyttet til en organisatorisk del av 
virksomheten. Her kan mye forandre seg på 10 år.  
 
 

Det gjør det selvsagt utfordrende å planlegge for gode lokaler for denne gruppen. Samtidig må det sies at 
vi fremdeles er på de store byggeklossene, og vi er enda ikke ferdig med funksjonsplassering av de store 
kliniske områdene.  
 
Eksisterende Rikshospital har en bygningsmasse på om lag 200.000 kvm, mens det planlegges nye 
sykehusbygg på om lag 140.000 kvm. En stor del av virksomheten ved Nye Rikshospitalet vil følgelig 
fortsatt foregå i eksisterende bygg og dermed også i eksisterende kontorlokaler.  
 
Nye OUS kommer i samarbeid med klinikkene til se på en virksomhetsavklaring til høsten for Nye RH, slik at 
kan få lagt til de store pasientkategoriene til enten eksisterende bygg, nytt bygg, eller en kombinasjon. Det 
vil forhåpentligvis gjøre det noe enklere å se for seg hvilke virksomhet som skal inn i nye bygg, og hva 
denne virksomheten krever av type kontorlokaler. Arealet for kontor i nye bygg ligger fast.  
 
Samtidig er det viktig å tenke at vi nå bygger lokaler som skal inneha en stor fleksibilitet slik at vi tåler 
endringer i virksomheten som sannsynligvis vil oppstå i de neste 10 årene før bygget står ferdig, og årene 
etter det.  Vi må regne med at enkelte virksomheter vil vokse, og andre minske. Da må man legge opp til 
en bygningsmasse som kan tåle slike endringer uten store ombygninger. En kombinasjon av ulike kontorer 
med et fokus på flere enkeltmanns/to persons kontorer og færre store kontorlandskap slik denne gruppen 
har spilt inn er gode innspill. 
 
Vennlig hilsen 
  
Martin Lieungh 
Fagkoordinator Nye Rikshospitalet 
Direktørens stab 
Mob.: 410 88 992 |e‐post: Malieu@ous‐hf.no 
Nye Oslo universitetssykehus 
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Ikke sensitiv 

 
Fra: Anne Gro Valla <anvalla@ous‐hf.no>  
Sendt: tirsdag 29. juni 2021 10:02 
Til: Hennie A Cariann Hasfjord <hehasf@ous‐hf.no>; Andreas Thorsrud <UXNDTH@ous‐hf.no>; Bjørg Kiste Bryne 
<BJOBRY@ous‐hf.no>; Evy Berntsen <uxevts@ous‐hf.no>; Fredrik Fällman <UXFRFA@ous‐hf.no>; Ingelin Markseth 
Omholt <inomho@ous‐hf.no>; Inger‐Mette Roman <INGROM@ous‐hf.no>; Kristine Aalbu Ljosland <kaalbu@ous‐
hf.no>; Linda Møllersen <lmollers@ous‐hf.no>; Oda Kristine Sandli <odasan@ous‐hf.no> 
Kopi: Martin Lieungh <malieu@ous‐hf.no> 
Emne: SV: Referat medvirkningsgruppe 21 Kontorarbeidsplasser og møterom ‐ Nye Rikshospitalet 
 
Hei! 
Støtter spørsmålene dine. 
Fortsatt uklart hvem vi planlegger for og da hvilke aktivitet som skal foregå i arealene. Det gjør det vanskelig å gi råd 
om både utforming av kontor/størrelse … og hvor mange enmannskontorer/tomannskontorer i de ulike områder det 
faktisk er behov for. 
Bekymringen er stor rundt omkring vedr. om det blir nok kontorplasser i nye OUS. 
 
Hilsen 
Anne Gro Valla, verneombud i medvirkningsgruppe 21 
 
«ikke sensitiv»  
 

Fra: Hennie A Cariann Hasfjord <hehasf@ous‐hf.no>  
Sendt: 29. juni 2021 08:29 
Til: Andreas Thorsrud <UXNDTH@ous‐hf.no>; Anne Gro Valla <anvalla@ous‐hf.no>; Bjørg Kiste Bryne 
<BJOBRY@ous‐hf.no>; Evy Berntsen <uxevts@ous‐hf.no>; Fredrik Fällman <UXFRFA@ous‐hf.no>; Ingelin Markseth 
Omholt <inomho@ous‐hf.no>; Inger‐Mette Roman <INGROM@ous‐hf.no>; Kristine Aalbu Ljosland <kaalbu@ous‐
hf.no>; Linda Møllersen <lmollers@ous‐hf.no>; Oda Kristine Sandli <odasan@ous‐hf.no> 
Kopi: Martin Lieungh <malieu@ous‐hf.no> 
Emne: SV: Referat medvirkningsgruppe 21 Kontorarbeidsplasser og møterom ‐ Nye Rikshospitalet 
 
Hei, viser til punkt 03‐01 «Godkjenning av referat fra møte nr 2». Der beskrives det at det er svart ut på spørsmål at 
gruppen ikke har fått ansvar for tildeling av kontorareal til kontorfaglig tjeneste. Jeg har ikke fått med meg at dette 
er blitt sagt, selv om jeg deltok på hele møtet, så da må jeg stille spørsmålet her: Forstår jeg det da rett at disse 
arealene vi skal mene noe om er bestemt at ikke skal brukes av kontorfaglig tjeneste, men utover det vet vi 
ingenting om hvem som skal bruke de?  
Eller er setningen i referatet dårlig formulert? 
 
-- 
mvh 
 
Hennie A. Cariann Hasfjord 
Seksjonsleder 
Kontorseksjonen | Nyremedisinsk avdeling | Infeksjonsmedisinsk avd | Medisinsk klinikk 
Oslo universitetssykehus HF 
Mobil: 93038727 | Kontor: (230)16161 /(221)19109 
Besøk: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus) 
www.oslo-universitetssykehus.no 
 
Ikke sensitivt innhold 
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Fra: OUSHF PB Nye OUS Stab  
Sendt: 17. juni 2021 13:39 
Til: Andreas Thorsrud; Anne Gro Valla; Bjørg Kiste Bryne; Evy Berntsen; Fredrik Fällman; Hennie A Cariann Hasfjord; 
Ingelin Markseth Omholt; Inger-Mette Roman; Kristine Aalbu Ljosland; Linda Møllersen; Oda Kristine Sandli 
Kopi: Martin Lieungh; Anders Halden; Anne Lise Fjellet; Astrid Ellingsberg; Else Charlotte Sandset; Guri Galtung 
Kjæserud; Helene Kittilsen; Karl Kristian Møller-Storvoll; Karl Viktor Perminow; Kristin Brandal; Lill Mailen Løvhaugen; 
Marianne Hægh Martinussen; Mons Sjøberg; Morten Møller; Nils Einar Wilhelmsen; Siv Fredly; Sturla Owren Solheim; 
Terje Kluften; Thor Børre Sangesland; Tone Elisabeth Mydske Olsen; Trine Braaten; Unn Christensen Gude; Usha 
Hartgill 
Emne: Referat medvirkningsgruppe 21 Kontorarbeidsplasser og møterom - Nye Rikshospitalet 
 
Hei,  
 
Vedlagt finner dere referat fra tredje medvirkningsmøte i hovedaktivitet C. 
Gruppen sender samlet sine tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS senest 29.06.21 kl. 12.00. 
 
Vennlig hilsen, 
Nye OUS 
 

 
 
Ikke sensitivt innhold 
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