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leverandører og avtalespesialister. 
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Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

Møte:  Medvirkning forprosjekt - 21 Kontorarbeidsplasser og 
møterom - Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123200 Dok.dato: 19.05.2022 

Møtedato: 18.05.2022 / start kl. 08:30 – slutt kl. 11:30 Sted: Forskningsparken, møterom VIA 

Referent: Ralf Kristensen Neste møte: Uke 36/37 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Morten Bråthen Gruppeleder OUS X 

Nina Malme Gulbrandsen Fagperson OUS 
Meldt 
forfall 

Torgun Wæhre Fagperson OUS X 

Irena Sahpazidis Fagperson OUS X 

Astrid Skinnehaugen Lindberg Fagperson OUS X 

Rolf Eigil Berg Fagperson OUS  

Anèe Hvass Verneombud 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 
Per Oddvar Synnes Observatør, Prosjektverneombud OUS  

Kent Roger Bjørklund Fagkoordinator Nye OUS X 

Anne-Lise Katle Fasilitator HSØ PO X 

Ralf Kristensen Referent HSØ PO X 
Niels Rein Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen  

Emilie Lamer-Schjetlein Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Unni Synøve Hauglann Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 
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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 - 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 

Møtereferat med tilbakemeldingsskjema fra medvirkningsmøte D2 godkjennes. 
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03-02  Gjennomgang av utsendt materiale 

Underlaget for møtet ble presentert. Følgende kommentarer og informasjon ble 

diskutert i møtet: 

Bygg 60: 

Et premiss for ARK har vært at eksisterende bygg i minst mulig grad kan endres. 

Dette medfører at vinduer og interne vegger i størst mulig grad skal bestå. I 

tillegg er skissert løsning basert på å innplassere tilstrekkelig antall 

arbeidsplasser.  

Medvirkningsgruppen (MVG) ønsker at de største kontorene deles inn i mindre 

kontorer hvor dette er mulig fordi de mener at dette gir mest mulig egnede 

kontorarbeidsplasser ut fra funksjon og arbeidsmiljø.  

Det ble tidlig i møtet enighet om at det bør gjennomføres en befaring på 

byggene 60 og 28. Befaringen bør gjennomføres før neste medvirkningsmøte 

som avholdes i uken 36 og 37. Kontorløsningene til disse to byggene vil så bli 

hovedfokus i medvirkningsmøte D4.  

Bygningskonstruksjoner og verning av bygg. HSØ PO og ARK avklarer hva som er 

mulighetsrommet for endring i byggene 60 og 28 innen befaringen.  

Det ble presisert i møtet at det er viktig at man har fokus på tema for møteserie 

D og ikke løfter problemstillinger som ble avklart i konseptfasen. 

Kontorlokaler til CBRNE er innplassert i plan 01 bygg 60. Det var uklart for MVG 

hvilken prosess det har vært for valg av plassering. Fagkoordinator sjekker dette 

ut og melder tilbake til MVG. 

Endelig innplassering på kontorene er ikke besluttet. Dette blir en OUS prosess 

nærmere innflytting. 
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Medvirkningsgruppen presiserte at det er stor forskjell på funksjonene som skal 

inn på de forskjellige kontorene og at det for noen er viktig med nærhet mellom 

kontorer og hvor den enkelte jobber. 

Det ble informert om oversikten over arbeidsplasser tilknyttet andre 

medvirkningsgrupper som var vedlagt innkallingen til møtet.  

 

Somatikkbygget: 

Møterommene som er plassert i nærheten til prestetjenesten, plan U1, har ikke 

en ideell plassering. Det jobbes med å finne en alternativ plassering for disse 

rommene. 

Prosjektet Nye Aker har valgt å samle kontorer til medvirkningsgruppen og ikke 

blande kontorer mellom MVG-21 og MVG-19 som prosjektet Nye Rikshospitalet 

har gjort.  

Skissene som ble presentert i møtet er prosjektert med 2,4 meters moduler. 

Dette gir et grid (mønster) som viser hvor det kan plasseres vegger uten å 

komme i konflikt med byggets konstruksjon. 

Bæringskonstruksjoner og i stor grad fasade og vindu låses i forprosjektet. 

Det ble gjennomført en befaring på kontorlokalene til Nye OUS for å se på 

standards kontorstørrelser på 12kvm og 36 kvm kontor og stillerom på ca. 5 

kvm. MVG befarte også Health2B sine nybygde stillerom på ca. 3 kvm. I tillegg 

ble «Quiet Pod» som står i fellesarealet befart.  

MVG var fornøyd med utforming og planløsningen til kontorene og 

møterommene til MVG-19 i plan 02. MVG ønsker at noe av dette arealet til 
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denne gruppen plasseres i dette området. Gruppeleder snakker med 

gruppeleder for grp 19 om dette. 

Det ble presisert i møtet at det er viktig at fagmiljø samles uavhengig om man 

har OUS eller UiO som arbeidsgiver. 

Det ble en generell diskusjon/informasjon rundt alle de ulike funksjonene som 

skal inn på kontor. I tillegg ble det presisert at nærheten mellom kontor og 

klinikkene er veldig viktig for noen. 

Det er ønskelig at det etableres en fleksibilitet i kontorarealene i 

somatikkbygget. Dette for at man skal kunne ha mulighet for å treffe med 

kontorkonseptet når det er avklart og man vet hvem som skal flytte inn i de nye 

kontorene. 

Verneombud presiserer at det er viktig med stor takhøyde og en aksept for å si 

sin mening i medvirkningsmøtene. Dette var det stor enighet om i MVG. 

Bildene under er skisser som ble skissert under møtet. Disse er også lastet opp i 

PIMS saken for møtet. 

Avslutningsviset ble det gjennomført en kort runde på deltagerne med hva var 

positivt og negativt med dette første fysiske medvirkningsmøtet. 

Positivt: 

• Interaktivitet 

• Tar innspill 

• Fysisk møte 

• Bedre diskusjon 

Negativt: 

• Ønsker mer klarhet i mulighetsrom 
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• Må bli flinkere til å tenke helhetlig 

• For få pauser 

• For få alternativer tegninger 

03-03  Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 

Oppfølgingspunkter fra forrige referat ble presentert i gjennomgang av 

materiale. 

 

   

03-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

• Befaring på Bygg 60 og 28 i August/September 

• Bygningskonstruksjon og verning. Hva er mulighetsrommet for ending i 

byggene 60 og 28. Sendes ut i forkant av befaringen 

• Videre bearbeidelse av innspillene på skissene 

• Laste opp bilder av skissene på PIMS 

• Avklare bakgrunn for plassering av CBRNE 

 

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 07.06.2022 kl. 12:00. 
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03-05  Veien videre 

Informasjon gitt av HSØ PO i møte: 
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