
 
 

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. 
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Møte:  Medvirkning forprosjekt – 2.3 PHA BUP (inkl utomhus) 
Nye Aker  

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123026 Dok.dato: 23.05.22 

Møtedato: 18.05.22 start kl. 09.30 – slutt kl.11.30 Sted: Forskningsparken  

Referent: Nina Kristiansen  Neste møte: Mandag 5.september uke 36  

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Inger Leganger Gruppeleder, Psykologspesialist OUS  x 

Ingrid Lange Vernepleier Fagperson OUS x 

Caroline Pegg Sykepleier Fagperson OUS - 

Hege Saltnes Overlege Fagperson OUS x 

Mina Katrine Lid Verneombud OUS - 

Anne Margrethe Nygård Øslebø Tillitsvalgt FO  OUS  x 

Emily Bakken Tillitsvalgt Psykolog foreningen OUS  x 

Sander Ulriksen Tillitsvalgt NSF OUS  - 

Nina Sibbern Tillitsvalgt OUS - 

Tonje Granmo Brukerrepresentant OUS - 

Thor Børre Sangesland Klinikkontakt PHA  OUS x 

Asbjørn Syvertsen Spesialsykepleier OUS x 

Jan Vegard Nilsen  Psykologspesialist OUS  x 

Pål Zeiner  Seksjonsleder forskning  OUS  - 

Liudmyla Fagerbakk Smittevern  OUS – observatør  x 

Marit Krogsrud Fagkoordinator Nye OUS OUS  x 

Øystein Fahre Fagkoordinator Nye OUS OUS  x 

Iselin Thulesius Arkitekt  Prosjekteringsgruppen x 

Kristin Treloar  Landskapsarkitekt  Prosjekteringsgruppen x 

Pernille B. Fagerstrøm Arkitekt Prosjekteringsgruppen x 
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Fanny Sæthre Fasilitator HSØ PO x 

Nina Kristiansen Referent HSØ PO X 

 

Nr. (møtenr. 

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

03-00  Velkommen og agenda for dagens møte  

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 2.3 PHA BUP (inkl utomhus) 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 

Referatet fra forrige møte er godkjent.  
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Nr. (møtenr. 

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

03-02  Gjennomgang av utsendt materiale 

Arkitekt og landskapsarkitekt gjennomgikk det utsendte materialet til møtet.   

Hovedfokus i gjennomgangen var plassering av rom internt i funksjonene og 

innarbeidelse av tilbakemeldinger fra forrige møte. Videre ble forslag til 

disponering av soner i uteområdene presentert.  

Etter gjennomgangen ble gruppen delt i to mindre grupper, henholdsvis døgn og 

poliklinikk/dagbehandling, for å drøfte og komme med forslag til justeringer, og 

innspill til løsninger som bør beholdes. Begge grupper gir innspill til 

uteområdene. 

 

Generelle kommentarer på det utsendte materiale:  

• Fortsatt ikke tilfredsstillende at kontor for enhetsleder ikke er en del av 

døgnområde. Medvirkningsgrupppen påpeker at dette må innarbeides.  

 

Geometrien av samtalerommene er avgjørende for at rommet skal bli 

funksjonelt. Viktig at samtalerommene ikke blir lange og smale. Fornøyd 

med at antall samtalerom er økt. 

• Kontorer kan med fordel plasseres i Nordfløyen 

 

• Noen samtalerom må være større, romme 5-6 personer, evt. ett større 

og ett mindre innenfor enheten, To dører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARK  

 

 

ARK  
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Nr. (møtenr. 

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

Oppsummering av innspill fra døgnområde:  

• OUS må drøfte og gi anbefaling om innplassering av døgnenheter for 

barn, ungdom,barn/unge RASP, og dagbehandling i byggene/fløyene i 

PHA Midt.  Døgnområdene bør ha mulighet for å deles i to mindre 

driftsenheter (5+5 senger).  

• Forslag til å prioritere kontor for enhetsleder som en del av 

døgnområdet og evt. innplassere ett av samtalerommene i ytterkant av 

døgnområdet.  

• Løsningene for aktivitet, oppholdsrom og torg bør sees i sammenheng 

og evt. vurdere arealforflytting mellom rommene. Gruppene gir 

tilbakemelding med forslag til justeringer.  

  
• Aktivitetsrom kan ivareta behovet for aktivitet mat og helse 

(treningskjøkken), og også benyttes ved behov for mat utenfor faste 

måltider. Evt. et sted hvor foreldre kan tilberede enkel mat. Funksjonen 

beskrives i tilbakemeldingen.  

• Det påpekes at det må innplasseres pauserom for døgnområdene på 

begge etasjer i det nordlige nybygget. Likeledes er det ønskelig med rom 

til å gjennomføre tvungen ernæring, ett per 20 senger. God lydisolering 

 

 

OUS/ 

gruppeleder 

 

 

Ark 

 

Ark 

 

 

OUS/ 

gruppeleder  

 

 

 

OUS / 

gruppeleder 
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Nr. (møtenr. 

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

• klinikknær rom til forskning/undervisning (UiO/OUS) bør innplasseres i 

ytterkant av pasientenhetene. Medisinrom må plasseres i eller ved 

arbeidsstasjonen. Lager og medisin byttes rundt 

• Det understrekes behov for god lydisolering mellom pasientrommene.  

 

Oppsummering av innspill fra poliklinikk/dagbehandling: 

• Det er ønskelig at grupperom innplasseres mer sentralt, for å sikre 

bruken på tvers av enhetene. Grupperom må kunne benyttes dag/kveld 

og helg.  

• De ulike rommene (behandlingsrom, grupperom og aktivitetsrom) må 

kunne ivareta flere aktiviteter og funksjoner. Som en del av 

tilbakemeldingen beskrives de ulike aktivitetene som skal ivaretas. 

• Gymsal bør tilrettelegges for gruppebehandling og undervisning av 

større grupper.   

• Forslag til disponering av «peisestue» til møterom i plan 2 (over RASP) 

er ikke ønskelig. I tilbakemeldingen gis det innspill til hvilke rom som bør 

innplasseres i angjeldende område.  

 

Oppsummering av innspill fra uteområde:  

• Skjerming med vegetasjon – må sikre funksjonaliteten for alle årstider. 

• Det påpekes at det ønskes visuell skjerming ved sengerom. Vegetasjon 

funker fint og gjerne litt avstand, så man ikke sitter rett utenfor et 

sengerom 

Ark 

 

 

Ark 
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gruppeleder 
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Nr. (møtenr. 

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

• Forslag til soneinndeling er bra, men det må være muligheten til å 

bevege seg mellom sonene.  

• Det ønskelig med ett større fellesområdet – gjerne i form av 

paviljong/amfi eller lignende til feiringer eller større samlinger.  

• Bygg B3 (det nordlige nybygget i Midt) -ungdom & akutt, er det behov 

fysisk avskjerming av uteområdene? 

• Pasienter innlagt på skjermet skal har til avskjermet uteområde eller 

ballkong.  

 

Lark 

 

Lark 

 

Lark 

Lark 

03-03 

 

 

 Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 

Oppsummering av håndtering av tilbakemelding fra medvirkningsmøte D2 følger 

vedlagt.  

I hovedsak er tilbakemeldingene fra medvirkningsgrupppen innarbeidet. Som 

det fremkommer av oppsummeringen av gruppearbeidet i møtet, gjenstår noen 

bearbeidelser.    

   

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 08.06.2022 kl.12:00 (2 uker etter møtet minus 24 timer). 

   

03-05  Veien videre    
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Nr. (møtenr. 

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