
 
 

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:  Møte 03 akt D – 08 Operasjon Nye Rikshospitalet Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123120 Dok.dato: 25.05.2022 

Møtedato: 19.05.22 / start kl 08.30 – slutt kl 11.30 Sted: Forskningsparken, Møterom: Faros 

Referent: Ellinor Festø Bilet Neste møte: Uke 36/37 

 

Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Dyveke Brandt Qvenild   Gruppeleder  OUS X 

Ulrikke Wiig Fagperson  OUS X 

Anne-Sofie Letting Fagperson  OUS  

Joakim Jørgensen Fagperson  OUS X 

Thorleif Dahl Fagperson  OUS X 

Siri Wadd Henrichsen Fagperson  OUS X 

Jan Kristian Nybakk Fagperson  OUS X 

Per Bertil Olin Fagperson  OUS X 

Kristin Anstensen Fagperson OUS X 

Morten Olsen Fagperson OUS X 

Kjetil Kivle Fagperson OUS X 

Therese Sandved Bjørnøy Verneombud  OUS X 

Mette Neergård Tillitsvalgt OUS X 

Fanny Quinonez Tillitsvalgt  OUS  

Maria Soknes Tillitsvalgt  OUS X 

Roger Josefsen Tillitsvalgt  OUS X 

Stig Flesland Brukerrepresentant    
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Kjersti Hochlin Fagperson smittevern OUS X 

Rolf Amund Stark Fagperson   OUS X 

Anita Sofie Fenne Fagkoordinator Nye OUS X 

Thomas Pryssing Fasilitator HSØ PO X 

Ellinor Bilet Referent HSØ PO X 

Stine Louise Johannessen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Marte Loen Arkitekt  Prosjekteringsgruppen X 

Julia Gaczek 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 ivareta medvirkning i gruppe 08 Operasjon – 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 
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Nr. (møtenr. 

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

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  Heiser, heistørrelser og flyt mellom nytt og eksisterende bygg 

En uke før møtet ble det sendt ut et vedlegg som viser de ulike heisene og deres 

innplassering i bygg J, M og N. Vedlegget viser også overgangene mellom 

eksisterende- og nybygg for utvalgte pasientflyt, samt noen foreløpige 

illustrasjoner som viser hovedinngangen og glassgatene. Vedlegg ang. 

pasientflyt gjennomgås ikke i møtet, men er ment som oppslagsverk for gruppen 

når de jobber videre. 

 

Det er gjennomført heissimulering, som er koordinert med Nye Aker.  

Info   

03.03  Gjennomgang av utsendt materiale 

Etter ønske fra OUS ble det den 25.04.22 avholdt et supplerende arbeidsmøte 

med deltakelse av bl.a. HLK om plassering av hybridstuer. Fagkoordinator sender 

referat til gruppen.  

I medvirkningsmøte er handlingsrommet at økt areal (for eksempel 

støtterom/pauserom) løses innenfor programmet ved omprioritering innenfor 

arealrammen.   

ARK presenterte tegninger med rom- og funksjonsplassering. Endringer fra 

forrige møteserie fremkommer av presentasjonen. 

 

Fagkoordinator 

 

Etter møte 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

Innspillene fra medvirkningsgruppen er gjengitt i egne punkter nedenfor:  

 

03.03.01  Operasjonsstuer 

• Med utgangspunkt i siste møte i gruppen er alle 6 hybridstuer nå 

plassert på Plan 4. Som følge herav er sectio-stuer flyttet til Plan 3. Det 

ses på muligheter for å skjerme de enkelte hybridstuer i forbindelse 

med eksempelvis utskifting av modaliteter mm. 

• Plassering av 10CFU- og 100CFU-stuer fremgår av foil 8 i ARK-

presentasjon fra dagens møte.  

• En rekker stuer med konvensjonell ventilasjon er plassert med tanke på 

en evt. senere mest mulig kostnadseffektiv oppgradering til 10CFU – 

dette vedrører bl.a. de 4 100CFU stuer i lamell J3 i Plan 4.  

• Det er innplassert oppdekkingsrom mellom alle 100CFU-stuer (dog er 

det i stedet for oppdekkingsrom plassert et asfyksirom mellom de to 

sectio-stuer i Plan 3). 

 

Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.02  Standardrom SRF. Operasjon 

• Gruppen bemerker at det på visse stuer er behov for både et kjøleskap 

og et varmeskap på operasjonsstuen. HSØ-PO bemerker at standardrom 

for operasjon er planlagt med varmeskap. Videre detaljering av rom og 

evt. behov for og plassering av kjøleskap gjennomgås i medvirkning i 

senere fase.  

RUT noterer ovenstående ønske til medvirkningsprosess i senere fase.  

 

 

 

 

 

RUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

Gruppen bemerker at det er ønskelig at operasjonsstuene er mest mulig 

kvadratiske i utforming.  

ARK 31.08.2022 Åpen 

03.03.03  Mottak av sterilgods  

• Siden siste møte er det er lagt til rette for omlastingsplass og utpakking 

av prosedyrevogner i U1 for mottak av sterile transportvogner fra Nye 

Aker. Det jobbes fortsatt med området. Areal antas ca. 150kvm.   

• Sterilflyt: Det pågår et samarbeid mellom smittevern og logistikk i OUS, 

som sammen ser på videre på detaljering. Arbeidet følges opp internt i 

OUS og koordineres med HSØ PO. Resultatene vil bli presentert for 

gruppen når disse foreligger. 

 

Info 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

 

31.08.2022 

 

 

 

 

Åpen 

03.03.04  Støtterom (pauserom, lager, kontorer etc.) 

• Oppdraget etter konseptfase og virksomhetsplassering er på Nye 

Rikshospitalet 24 operasjonsstuer. Dersom gruppen eksempelvis mener 

at et antall operasjonsstuer bør utgå for å få mer støtterom bør dette 

meldes i egen linje i OUS. 

• Gruppen uttrykker bekymring for at det er for lite støtterom til antall 

operasjonsstuer. Medvirkningsgruppen ser på mulighet for løsning 

innenfor arealrammen- andre løsninger må gå i egen linje internt i OUS. 

Videre bemerker gruppen at det må sikres en vis «planlegginshorisont» 

for hvem som skal anvende de respektive operasjonsstuene – hvis ikke 

vil det være vesentlig mer behov for oppbevaring og flytting av div. 

utstyr. Dette bør inngå som et element i kommende OU-prosesser. 

Fagkoordinator noterer dette. 

• Fordeling av støtterom per operasjonsstue («boblediagram») ble 

gjennomgått, jf. side 9 i utsendelsen:  

 

Info 

 

 

Info 

 

 

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 6 av 10 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 02411 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

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

    
Nr. (møtenr. 

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

Gruppen ønsker at det innenfor rammen prioriteres mer programareal 

til bl.a. Lager, utstyr. Gruppen foreslår at det bl.a. ses på mulighet for å 

omprioritere areal fra sengeventeplass.  

Gruppen bemerker at flyt av senger og oppstilling av senger i 

sengeautomat bør gjennomgås i forbindelse med endring av 

romprogram. Det bør vurderes om operasjonsstuer plassert lengst unna 

sengeautomat bør ha egne oppstillingsplasser for seng – bl.a. for akutt-

senger og/eller intensivsenger. HSØ-PO ser på muligheter.    

Gruppen gir tilbakemelding ved evt. supplerende innspill til endringer til 

boblediagram. 

• Stillerom: Gruppen bemerker at det er ønskelig at et tverrfaglig 

arbeidsrom på hvert plan omprogrammeres til Stillerom på 2m2 og 

fordeles og plasseres i nærheten til operasjonsstuene for å ivareta 

arbeidsplass for bl.a. anestesi. HSØ-PO ser på muligheter. 

Korridorer: Gruppen bemerker at korridorbredden i plan 4 er mindre 

enn korridorbredden i plan 3. Som utgangspunkt mener gruppen dog at 

korridor i plan 4 burde være bredest pga. mer utstyr til hybridstuene.  

Videre ønsker gruppen å få opplyst om det er mulig at utnytte korridor 

bedre - eksempelvis ved å snu operasjonsstuer. Gruppen bemerker dog 

at det ikke gir en god flyt i operasjonsstuen dersom man avviker fra 

flyten gitt i standardrommene. Bl.a. er det ikke ønskelig for anestesien 

at man kommer inn på stuen ved hode/fotenden av operasjonsbordet. 

ARK ser på muligheter. 

 

 

 

 

 

 

HSØ- PO 

Gruppeleder 

 

 

 

HSØ-PO 

 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2022 

08.06.2022 

 

 

 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

Åpen 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

• Mock-UP: Gruppen ønsker å tegne opp og simulere korridor og 

eventuelt operasjonsstuer i mock-up´en i bygg 18 på Ullevål. 

Fagkoordinator/Nye OUS undersøker muligheter. 

Fagkoordinator 31.08.2022 

 

Åpen 

03.03.05  Tilrettelegging for MR og CT 

• Det ligger pr. nå ikke MR i programmet til operasjon. Dette må meldes i 

egen linje i OUS, som programavklaring til HSØ PO.  

• HSØ-PO opplyser at det forberedes for senere installasjon av MR i J3 

plan 4, med inntransport av magnet i J2. I tillegg undersøker PG 

mulighet for evt. inntransport via lamell J4.  Det utarbeides 

inntransportplan som en del av Forprosjektet. 

• Det ligger ikke CT i programmet til operasjon. Det er flyttet 1 stk. CT 

med støtterom fra bildediagnostikk plan 2 til intensiv plan 4. 

• Oppdekkingsrom kan evt. senere benyttes til garasje for CT. 

 

Info 

  

03.03.06  Gjennomgang av skisser 

Gruppen samlet seg rundt bordet med fysiske tegninger av begge plan. Følgende 

ble fremhevet under gjennomgangen:  

- Sammedagsmottak: Plasseringen på plan 3 er hensiktsmessig. 

Samarbeid mellom operasjon og PO vil gå som en egen OU-prosess i 

OUS. Konseptet er ikke helt avklart og detaljeres videre i neste fase. 

Gruppen ønsker at det ses på mulighet for 2 stk. undersøkelsesrom i 

forbindelse med sammedagsmottaket. HSØ-PO ser på muligheter 

innenfor arealrammen. 

- Kommandosentral: gruppen ønsker at rom tilhørende kommandosentral 

flyttes sentralt inn i grønn sone. Drift av kommandosentral bør ses opp 

 

 

 

 

 

 

 

HSØ PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

mot konsept «Kontrolltårn», som pågår i OUS. Rommet kan evt. 

reduseres i størrelse, jv. Punkt ang. areal til støtterom ovenfor. ARK og 

HSØ-PO ser på muligheter 

- Verksted MTA, Kommandosentral og rom tilhørende forskning og 

undervisning: det er ønskelig at disse to arealene bytter plass i begge 

plan, dvs. kommandosentral og FoU-rom flyttes mot vest og MTA-

verksted flyttes mot øst. Fagkoordinator sjekker ut med 

medvirkningsgruppe gruppe 19 Forskning, undervisning og 

Universitetsarealer 

- Preparatrom: gruppen ønsker at preparatrom flyttes nærmere 

hovedadkomst til operasjon, dvs. flyttes mot øst i begge plan. 

- Desinfeksjon: Gruppen gir tilbakemelding på om det bør prioriteres mer 

areal innenfor rammen til Desinfeksjon – pr. nå er det et rom på 20m2 i 

hvert plan. 

- Plassering av operasjonsstuer: Plassering av operasjonsstuer på plan 3 

og 4 er hensiktsmessig, og kan legges til grunn for videre prosjektering 

 

ARK/HSØ-PO 

 

 

 

Fagkoordinator 

 

 

ARK 

 

Gruppeleder 

 

ARK 

 

31.08.2022 

 

 

 

08.06.2022 

 

 

31.08.2022 

 

08.06.2022 

 

31.08.2022 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

 

Åpen 

 

Åpen 

03.04  Kvalitetssikring av bildediagnostiske funksjoner  

• Etter møteserie 3 akt D vil det sammen med OUS bli gjennomført en 

kvalitetssikring av bildediagnostiske funksjoner på tvers av gruppene.  

Info   

03.05  Befaring  

• Fagkoordinator informerte om at det vil bli satt opp mulighet for 

befaring tentativ 14./15. juni i København. Det kan bli utfordrende for 

gruppen å planlegge på så kort varsel. Fagkoordinator følger opp og 

planlegger. 

 

 

Fagkoordinator 

  

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

• Gruppen bemerker at befaring til Sahlgrenska og Karolinska også kunne 

være relevante. 

03.06 

 

 

 Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 

• Gjenstående punkter og endringer fra forrige møte ble gjennomgått i 

løpet av møtet. Se utsendt materiale.   

Info   

03.07  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 8. juni 12:00. 

   

03.08  Videre arbeid etter medvirkningsmøte D3 og fram til og med D4   

Etter møteserie 8 (D3) i medvirkningsprosessen i forprosjektet vil tilbakemelding 

vurderes og oppdateres/implementeres i materiale til D4 som tidligere. 

 

Forprosjektrapporten: 

Ferdigstilles til uke 37. Deretter vil forprosjektrapporten sendes til behandling i 

prosjektstyret for Nye Aker og Nye Rikshospital, styret i Oslo universitetssykehus 

og styret i Helse Sør-Øst. Beslutning (B4) er planlagt i styret i Helse Sør-Øst RHF 

innen utgangen av 2022. 

  

Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles utvikles løsninger videre, som 

del av medvirkningsprosessen og avsluttes i aktivitet D (møte D3 og D4).  

 

Dette betyr at det kan være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i 
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Nr. (møtenr. 

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

forprosjektrapporten og det materiale som legges frem i møte D4.  

 

Hva oppdateres etter 9. møteserie D4: 

Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre med i detaljprosjektet 

(tentativ oppstart 2023) 
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