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Møte:  Medvirkning forprosjekt - Møte 03 akt D  
11 Klinisk service - Nye Rikshospitalet 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123142 Dok.dato: 18.5.2022 

Møtedato: 11.5.2022 / start kl. 8:30 – slutt kl. 10:58 Sted: Nye OUS, Forskningsparken, Møterom: VIA 

Referent: Ole Martin Semb Neste møte: Planlagt til mandag 12. september 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Steinar Krey Voll Seksjonsleder  Gruppeleder x 

Eivind Hageberg Baunan Spesialfysioterapeut Fagperson x 

Anne-Linn Kristiansen Logoped Fagperson x 

Ingelin Grov Sykepleier Fagperson x 

Kristin Heier Johansen Spesialfysioterapeut Fagperson x 

Tone Soltvedt Fysioterapeut Fagperson x 

Nicole Warmbrodt Klinisk ernæringsfysiolog Fagperson x 

Sigrun Solnørdal Fysioterapeut Verneombud x 

Terje Herman Wilter, FO Sosionom Tillitsvalgt x 

Ingvild Øian Gjermundsen, NFF Fysioterapeut Tillitsvalgt  

Leif Ståle Nævestad, NETF Spesialergoterapeut Tillitsvalgt x 

Pernilla Dahlborg, Utd.forb. Barnehagelærer Tillitsvalgt x 

Kristin Louise Borch Fagkoordinator Nye OUS X 

Kari-Ann Valbø Fasilitator HSØ PO X 

Ole Martin Semb Referent  HSØ PO X 

Hege Anette Martinsen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Tone Overaa Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Maria Flores Adamsen Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 
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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 Klinisk service - Nye Rikshospitalet. 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 v/gruppeleder 
 
Gruppeleder ønsket velkommen og det ble foretatt navneopprop.  
 
Til godkjenning av referat: 
Gruppeleder viste til punkt 02-03 i referatet fra forrige møte der følgende fremgår: 
«Gruppen spurte etter beregningsgrunnlaget for antall rom som er tegnet inn i forhold til 
antall ansatte? Fagkoordinator svarte at dette er beregnet i konseptfasen ut i fra antall 
ansatte og arealbehov. Gr.leder bekreftet å ha deltatt i denne prosessen.» 
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Siste del av dette avsnittet medfører i følge gruppeleder ikke riktighet. Gruppeleder har 
ikke deltatt i beregning av areal og antall rom. Siste del av avsnittet strykes derfor, og 
oppdatert tekst er: 
 «Gruppen spurte etter beregningsgrunnlaget for antall rom som er tegnet inn i forhold til 
antall ansatte? Fagkoordinator svarte at dette er beregnet i konseptfasen ut i fra antall 
ansatte og arealbehov.» 
 
Utover nevnte justering av forrige referat og tilbakemelding fra OUS er referatet godkjent. 
 

03-02  Gjennomgang av utsendt materiale v/ Fagkoordinator Nye OUS og HSØ PO 
 
Fasilitator (HSØ PO) presenterte formålet med møtet og viste til materiale som er sendt til 
medvirkningsgruppen i forkant av møtet. Som vedlegg til utsendt materiale er det vist 
heiser og overganger mellom eksisterende bygg og nybygg for utvalgte pasientflyter. 
Dette materialet ble ikke gjennomgått i møtet. Eventuelle kommentarer fra gruppen til 
dette vedlegget kan inngå i tilbakemeldingen fra gruppeleder. 
 
Arkitekt presenterte utsendt materiale med fokus på endringer siden forrige møte. 
Kommentarer fra medvirkningsgruppen fremgår av punkt 03-03 under. 
 

   

03-03 
 
 

 Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 v/gruppeleder 
og HSØ PO   
 
Under dette punktet ble gruppens kommentarer til materialet gjennomgått. Gruppeleder 
ledet diskusjonen. Følgende kommentarer og oppfølgingspunkter ble gitt i møtet: 
 

   

03-03 a  Bygg J, plan 8 
• Gruppen ønsker tilgang til lageret fra treningssalen, f.eks. med skyvedør. Videre 

ønskes bruk av speil i treningssal. ARK vurderer mulighet. 

 
ARK 

 
29.8.2022 
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Nr. (møtenr. 

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

03-03 b  Bygg J, plan 10 
• Det må være mulighet til å åpne mellom treningsrommene slik at det kan bli ett 

stort treningsrom ved behov. ARK vurderer mulighet. 
 

 
ARK 

 
29.8.2022 

 

03-03 c  Bygg N, plan 2 
• Gruppen ønsker at kontoret skal omdisponeres til undersøkelsesrom og at det 

plasseres nærmere de øvrige funksjonene til klinisk service på samme plan. 
Fagkoordinator må avklare dette med fagkoordinator for barn og ungdom med 
tanke på helhetlig prioritering av funksjoner i arealet for barn og ungdom. 

 

 
 

Fag-
koordinator 

 
 

2.6.2022 

 

03-03 d  Bygg N, plan 4 
Ingen kommentarer utover at medvirkningsgruppen uttrykker bekymring for 
kapasitet/arealstørrelse. 
  

   

03-03 e  Bygg B, plan 3 
• Gruppen melder tilbake om stort undersøkelses-/behandlingsrom skal deles i to 

mindre undersøkelsesrom. 

• Gruppen diskuterte behov for dører og å skille pasient- og personaldel. Dører 
gjennomgås og detaljeres i neste fase.  

• Gruppen viser til at HCWC må inneholde særskilt utstyr, blant annet stellebord. 
Gruppen beskriver det funksjonelle behovet for rommet. 

• Gruppen melder tilbake behov for ekspedisjon, eller om hele eller deler av arealet 
skal omdisponeres 

• Gruppen viser til at det i dag er særskilt ventilasjon i bygg D7. Gruppen gir 
tilbakemeldig på behov for særskilt ventilasjon, inkludert hvilke rom dette gjelder. 

• To rom er på skissene beskrevet som kjøkken. Ett av disse skal være ADL-rom 
(rom 50.12.013), definert som unikt rom. Innredning og funksjonskrav for unike 
rom skal foregå i detaljprosjekt. 

 

 
 

Gruppeleder 
 

Info 
 

Gruppeleder 
 

Gruppeleder 
 

Gruppeleder 
 

Info 
 

 
 

1.6.2002 
 
 
 

1.6.2002 
 

1.6.2002 
 

1.6.2002 
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03-03 f  Bygg M, plan 1 (LMS) 
• Gruppeleder skal ha møte med LMS 12.5.2022 for gjennomgang av arealer 

 

 
Info 

  

03-03 g  Annet 
• Gruppen etterspør hvor stor kapasitet arealet til klinisk service i bygg B2 tåler av 

aktivitet, dvs. analyse av antall arbeidsplasser, samt hvilken aktivitet og omfang av 
denne som skal legges til dette området. 

• Det må avklares om B2 også er erstatning for funksjoner plassert i B1 
 

 
Fag-

koordinator 
 

HSØ PO /fag-
koordinator 

 
 

29.8.2022 

 

03-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring v/HSØ PO 
 
Følgende oppsummering ble gjennomgått i møtet: 

 
 
Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til 
neste møte.  
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS 
innen 1. juni, kl. 12:00. 
 

03-05  Veien videre 
 
Fasilitator presenterte veien videre, vist nedenfor: 

 
 
Følgende tidsfrister gjelder: 

• Tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 1. juni, kl. 12:00. 

• Tilbakemelding fra Nye OUS til HSØ PO 2. juni 

• Arkitekt innarbeider aksjonspunkter så snart som mulig, senest til 
forberedelsesmøtet 29. august 

 
Neste medvirkningsmøte (D4) er planlagt til mandag 12. september. 
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