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Møte:  Medvirkning forprosjekt – Gruppe 21 
Kontorarbeidsplasser og møterom RH 

Prosjekt: Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123197 Dok.dato: 19.05.2022 

Møtedato: 11.05.2022 / start kl. 12:45 – slutt kl. 15:30 Sted: Forskningsparken, møterom Hagen 4 

Referent: Ralf Kristensen Neste møte: Uke 36/37 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Fredrik Fällman Gruppeleder OUS 
X, på 

teams 

Marianne Huun Fagperson OUS  

Hennie C. A Hasfjord Fagperson OUS X 

Evy Berntsen  Fagperson OUS 
Meldt 
forfall 

Bjørg Kiste Løyning Fagperson OUS  

Usha Hartgill Fagperson OUS X 

Anne-Gro Valla Verneombud OUS X 

Guri Galtung Kjæserud Fagperson OUS 
Meldt 
forfall 

Per Oddvar Synnes Observatør, Prosjektverneombud OUS X 

Inger Mette Roman, Fagforb. Tillitsvalgt OUS  

Marit Vindal Forslund Tillitsvalgt OUS X 

Andreas Thorsrud, DNLF Tillitsvalgt OUS  

Katrine Mari Owe, Forskerforb. Tillitsvalgt OUS X 

Ivar Greiner  Observatør, Kommunikasjon OUS X 

Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS X 

Thea Koren Fasilitator HSØ PO X 

Ralf Kristensen Referent HSØ PO X 
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Tone Overaa Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Elisabeth Saatvedt Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

 

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 21 Kontorarbeidsplasser og 

møterom - Rikshospitalet. 

 

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 

 

Det ble fremmet et innspill fra medvirkningsgruppen (MVG). På møte D2 var det 

foreslått fra gruppeleder å sette ned en gruppe for å se på vrimlearealer 

(sittesoner) og utforming av disse i forbindelse med 

kontorarbeidsplassområdene. Et slikt møte er ikke gjennomført, men 

gruppeleder har utarbeidet et forslag som ble oversendt HSØ PO og dette ble 

gjennomgått i møte D3. Fredrik innkaller Marit og Anne Gro for diskusjon om 

krav til vrimleareal. Representanter for gruppen vil bli involvert i et eventuelt 

videre arbeid. 
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Nr. (møtenr. 

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

Referatet fra forrige møte (D2) ble ikke sendt ut ved innkallingen til møte D3 slik 

gruppen hadde ønsket. Dette var en forglemmelse fra Nye OUS. 

Fasilitator informerte om vedlegget til møtet, der oversikt heiser og pasientflyt 

er presentert og kan brukes som oppslagsverk 

Det ble en generell diskusjon rundt hvordan tilbakemeldinger svares ut, Fredrik 

følger opp dette sammen med gruppen. 

 

 

 

 

 

03-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 

Referatet med tilbakemeldingsskjemaet fra møte D2 godkjennes.  

   

Info 

03-02  Gjennomgang av utsendt materiale 

Arkitektene gjennomgikk utsendt underlag til møtet. Det ble presentert 3 

forskjellige utkast for hvordan kontor og møteromsarealer kan utformes. 

• Utkast A gir flest arbeidsplasser på grunn av geometrien i byggene. 

Dette utkastet er basert på 6-mannskontorer. På en lamell i J bygget gir 

dette utkastet: 

  

• Utkast B er en blanding av 6-personskontor og 2-personskontor. På en 

lamell i J bygget gir dette utkastet: 
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Nr. (møtenr. 

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

 

• Utkast C er i stor grad 1-personskontor. På en lamell i J bygget gir dette 

utkastet: 

 

Kopirom er ikke programmert i arealet til MVG. 

Gruppeleder har etter møte D2 utformet tre skisser for clustring av kontoer, 

møterom og stillerom. Disse skissene ble vist i møtet. Arkitektene har tilpasset 

og videreutviklet skissene til byggenes geometri og dette danner grunnlaget for 

underlaget til møtet. Strukturen på utkastene er tilpasset søyler og deres 

plassering. De sorte sjaktene på utkastene er tekniske rom som ligger låst. 

MVG har tidligere gitt tilbakemelding at de primært ønsker stillerom på 5 kvm. I 

utkastene til møtet er det presentert stillerom på 2 og 5 kvm. MVG uttrykte en 

bekymring rundt 2 kvm stillerom og at disse kan bli faste arbeidsplasser og 

hvilken effekt dette vil ha på arbeidsmiljøet. Andel stillerom er ett stillerom pr ti 

kontorarbeidsplasser. 
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Info 
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Nr. (møtenr. 

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

MVG presiserte at det er forskjell på arealoptimalisering og optimalisering av 

kontorer i forhold til funksjon. Dette har vært en tydelig tilbakemelding fra MVG 

i hele medvirkningsprosessen. 

En konsekvens av flere 1-personskontor og 2-personskontor på bekostning av 6-

personskontorer er et lavere antall kontorarbeidsplasser. 

Gruppen ønsker å presisere at det fra Nye OUS sin side ikke gjennomført en 

kartlegging av kontor behov for de ansatte som skal inn i Nye RH. 

Det er ønske fra de tillitsvalgte i MVG om at det ikke etableres kontorer som er 

større enn 3-4 personers kontor. 

Kontorkonseptet ble besluttet i skisseprosjektet og ligger til grunn for 

programmeringen i dRofus. Det- er utarbeidet standardrom for prosjektet i 

forprosjektfasen, der er det kontorarbeidsplasser for 1, 2, 3, 4, 5 og 6 personer. 

Kombinasjoner av de forskjellige utkastene ble diskutert i møtet. Det er et ønske 

fra MVG at det lages nye utkast til neste medvirkningsmøte med primært, 1, 2 

og 3– personerskontorer i lamellene og opp til 6-personerskontor i kjernen av 

byggene. Dette for å ivareta fleksibiliteten av typer kontorstørrelser. 

MVG er positiv til etablering av tekjøkken i enden av lamellene. Dette danner 

fine sosiale soner med også flere steder mulighet for utsikt. Dette er også viktig 

for å ivareta velferdstiltak for ansatte i de nye byggene. 

MVG mener det er vanskelig å komme med en anbefaling på utforming av 

kontorene da det ikke er avklart hvem som skal bruke de ulike kontorene. Det er 

ikke bestemt hvilke fag eller funksjoner som skal bruke de ulike kontorene som 

ligger med lysegult areal fra gruppe 21 i de nye byggene. Verken de som ligger 

klinikknært eller de som ligger samlet i cluster. En overordnet føring fra OUS er 

 

 

 

 

 
 

Info 
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Nr. (møtenr. 

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

at det skal tilrettelegges for en fleksibilitet i kontorarealene. Prosjektvernombud 

etterspør en kartlegging over hvem og hvor mange som skal inn i de nye 

byggene. Denne informasjonen er viktig for å kunne gi best mulig råd om 

kontorkonseptet. 

MVG mener at det er viktig at områdene gjøres attraktivt i forhold til rekrutering 

og trivsel for de ansatte. 

Ved diskusjon i møtet ble det kommentert at faglig så ville arkitektgruppen 

foreslått varianter fra utkast B da dette gir best fleksibilitet og man får en 

hensiktsmessig fordeling mellom kontortyper, mingleområder og møterom. 

UiO har meldt at de ønsker å samle ca. 600 kvm av sitt areal til administrasjon, 

dette medfører at det blir mindre blanding av gule (OUS) og blå (UiO) kontor i 

den resterende bygningsmassen. Det samlede arealet til UiO er plassert i plan 11 

i bygg M. Løsningen til UiO med primært 1-personskontor ble vist i møtet for å 

illustrere hvordan en slik løsning påvirker brutt-netto faktoren. 

Det er ikke planlagt at de ansatte skal skifte til arbeidstøy på kontorene. 

MVG mener at det er viktig med nærhet mellom funksjon og kontor til ledere for 

funksjonen. 

MVG mener det er utfordrende med 1-personskontoerer på 9 Kvm. Tidligere 

erfaring fra dagens drift i OUS tilsier at disse kontorene ofte blir benyttet til 2 

arbeidsplasser. 

MVG ønsker en større forankring av konseptene i klinikkene mot klinikkledere 

og klinikk-kontakter. Kan Nye OUS og vernetjenesten bidra med dette så vil 

gruppen sette pris på dette.  
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Nr. (møtenr. 

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

MVG stilte spørsmål om hvem administrasjon som skal være igjen på Ullevål til 

etappe 2 er. Det ble informert fra Nye OUS at dette er Direktørens stab og 

klinikkenes staber. 

Alle hovedfunksjoner ligger stort sett på samme plan og bygg som i underlaget 

for møte D2. En endring er plasseringen av administrasjon til UiO som er lagt til 

plan 11 i bygg M. 

MVG ønsker arealoversikten i Excel for gruppen. Dette kan utarbeides når 

konsept er valgt og rom plassert ut i byggene. Dette for å sikre at de ulike 

rommene er med i riktig antall.  

MVG ønsker et arbeidsmøte med drodling rundt utkastene, gruppeleder 

innkaller til slikt møte før tilbakemeldinger skal gis. 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

03-03  Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 

Aksjonspunkter i referat fra møte D2 og tilbakemeldinger fra 

medvirkningsgruppen er fulgt opp og svart ut i det oppdaterte materialet.  

 

   

Info 

03-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

• Ønsker primært 5 kvm stillerom. 

• Ønsker primært 6 kvm 1-personskontor. 

• Hvilket utkast ønsker MVG at skal prosjekteres til møte D4? 

• Ønsker en modifisert versjon av utkast B? 

• 6-personers kontor primært i midtryggen. 

 

ARK 

ARK 

Gruppeleder 

 

 

 

 

Neste møte 

Neste møte 

01.06.2022 
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Åpen 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

• Kombinasjon av 1-, 2-, 3- og 4-personskontor, møterom 

og vrimlearealer i lamellene. 

• Hvem er administrasjon? 

• Romliste for gruppen til neste møte. 

• Arbeidsmøte for gruppen. 

 

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 01.06.2022 kl. 12:00. 

 

 

 

Nye OUS 

HSØ PO 

Nye OUS 

 

 

02.06.2022 

Neste møte 

02.06.2022 

 

 

Åpen 

Åpen 

Åpen 

03-05  Veien videre 

Informasjon gitt av HSØ PO i møte: 
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no

