
 
 

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 3 akt D grp 11 Klinisk 
service – Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123145 Dok.dato: 12.5.2022 

Møtedato: 11.5.2022 / start kl 12:30 – slutt kl 14:00 Sted: Forskningsparken, møterom VIA 

Referent: Anne-Lise Katle Neste møte: Uke 36/37 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Helene Engberg Skaara Gruppeleder OUS X 

Elisabeth Korban Fagekspert OUS X 

Tone Skaali Fagekspert OUS x 

Lill Monica Drivdal Fagekspert OUS X 

Kjersti Tveten Fagekspert OUS Sykdomsfravær 

Maria Liljeholm Fagekspert OUS x 

Linda Schade Johansen Fagekspert OUS x 

Anne Beate Krogh Verneombud OUS X 

Terje Herman Wilter  Tillitsvalgt, FO OUS x 

Ingvild Øian Gjermundsen Tillitsvalgt, NFF OUS  

Leif Ståle Nævestad Tillitsvalgt, NETF OUS  

Pernille Dahlborg Tillitsvalgt, Utdanningsforbundet OUS  

Ove Hellvik Brukerrepresentant  x 

Kent Roger Bjørklund Fagkoordinator Nye OUS X 

Anne-Lise Katle Fasilitator/referent HSØ PO X 

Hege Anette Martinsen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppn X 

Henni Steineger Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Unni Synøve Hauglann Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 
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Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
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Nr. (møtenr. 

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

03-00  Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS 

Møtet er det tredje i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til høsten 

2022 og som skal  ivareta medvirkning i gruppe 11 Kliniske service, Nye Aker. 

 

Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder: 

• Plassering i bygget  

• Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på 

arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer 

• Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet 

MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt. 

 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 

2. Gjennomgang av utsendt materiale 

3. Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2  

4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

5. Veien videre 

   

03-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 

Referat godkjent. 

   

03-02  Gjennomgang av utsendt materiale 

HSØ PO informerte innledningsvis om følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 3 av 5 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 
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Nr. (møtenr. 

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

• Etter denne møteserien (møte D3), som er nummer 8 så langt, vil 
tilbakemelding vurderes og oppdateres/implementeres i materiale til 
neste møteserie som tidligere.  

• Forprosjektrapporten ferdigstilles i september og er grunnlag for 
beslutning om å gå videre til detaljprosjekt. Planlagt tidspunkt for 
beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF er innen utgangen av 2022.  

• Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles, utvikles løsninger 
videre som del av medvirkningsprosessen i forprosjektet, og det kan 
medføre at skisser i forprosjektrapporten og materiale til neste 
medvirkningsmøte er på ulikt nivå.  

• Innspill og tilbakemelding fra neste møteserie i september vurderes og 
tas videre i detaljprosjektet (tentativt oppstart 2023) 

 

Arkitekter gjennomgikk nye skisser og noen punkter som ble diskutert er som 

føger: 

• Treningssalen er fint plassert, og gruppen diskuterte dimensjoner i 

korridor for manøvrering av store rullestoler. Takhøyde må også ses mer 

på for å sikre at det er høyt nok til treningsapparater. 

AP(OUS): Gruppen detaljerer ønsket dimensjonering av korridor og dører for stor 

rullestor og hva som kreves av takhøyde og bæring til treningsapparater. 

• Helsetorget er fint plassert. Kommer tilbake til innredning i 

detaljprosjekt. 

• Behandlingsrom og aktivitetsrom ligger greit i etasjene 6, 8 og 10. Det  

ble informert om at plassering kan enda bli endret, og gruppen 

presiserer at det er viktig at aktivitetsrommet ikke kommer høyere opp 

enn 8. etasje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeleder 

OUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2022 
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Nr. (møtenr. 

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

• Det er ønskelig å se på mulighet for at aktivitetsrommet i 8. etg kan 

deles i to med fleksibel vegg. Om nødvendig kan rommet legges slik at 

det ikke får direkte dagslys. 

AP(ARK): se på mulighet for å dele aktivitetsrommet i to med fleksibel vegg, og 

med tilgang til hver del uten gjennomgang. 

• Aktivitetsrom/treningskjøkken må ha avsug. 

AP(PG): sjekke at det er tatt med avsug i aktivitetsrom/treningsskjøkken 

• Gruppen spør om det vil være mulig å gå ut i lysgården og drive 

pasientbehanling knyttet til treningssalen.  

AP(ARK): undersøke mulighet for å kunne gå ut i lysgården ved treningssalen. 

• Gruppen påpeker at det vil være behov for flere stillerom. Dette kan 

løses med å dele stillerom i to og gjøre dem til ca 2 kvm i stedet for 5 

kvm som er mer tilpasset til å være samtalerom for to personer. 

AP(ARK): Tegne inn mindre, men flere stillerom i kontorsonen. 

• Sengeheis har siste stasjon i 10. etasje. Gruppen diskuterte mulighet for 

at areal over heissjakt kan bli tilgjenglig areal for en f.eks. stillesone. 

AP(ARK): undersøke mulighet for å gjøre toppen av heissjakta til funksjonsareal. 

 

Gruppen fikk omvisning i Nye OUS sitt «showroom» for å se på eksempler på 

kontorer og stillerom. 

 

 

 

Arkitekt 

 

 

Arkitekt 

 

 

Arkitekt 

 

 

Arkitekt 

 

 

Arkitekt 

 

 

 

Neste møte 

 

 

15. mai 

 

 

Neste møte 

 

 

Neste møte 

 

 

Neste møte 

 

 

03-03 

 

 

 Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 

Gjenstående punkter ble gjennomgått under punkt 2. 
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Nr. (møtenr. 

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

03-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

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 1. juni kl 12:00. 

   

03-05  Veien videre 

Gjennomgått i punkt 2. 
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