
 
 

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:  
Medvirkning forprosjekt -  
Møte 04 akt D - 27 Høysikkerhetsisolat og 
infeksjonsmedisinsk døgnområde - Nye Aker  

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130807 Dok. dato: 08.09.2022 

Møtedato: 06.09.2022 / start kl.12:30 – slutt kl. 14.30 Sted: Forskningsparken, Møterom Hagen 1 

Referent: Tina Sønnichsen Neste møte: Møteserien avsluttet 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Til stede 

Torgun Wæhre Gruppeleder OUS X 

Arne Broch Brantsæter Fagperson OUS Ikke til stede 

Vidar Ormaasen Fagperson OUS Ikke til stede 

Malin Jørgensen Fagperson OUS X 

Madelen Foss Smedholen Fagperson OUS X 

Mette Sannes Fagperson OUS X 

Vibeke Graarud Fagperson OUS Ikke til stede 

Camilla Elise Nielsen Fagperson OUS X 

Liv Hesstvedt Fagperson OUS X 

Aase Nilsen Fagperson OUS X 

Jon Øyvind Sparby Fagperson OUS X 

Egil Lingaas Fagperson OUS X 

Frank Olav Pettersen Tillitsvalgt DNLF OUS Ikke til stede 

Anne-Thea Linner Ruud Tillitsvalgt NSF OUS Ikke til stede 

Kent Roger Bjørklund Fagkoordinator Nye OUS X 

Ingeborg Sand Fasilitator HSØ PO X 

Tina Sønnichsen Referent HSØ PO X 

Kristina Rogers Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Henni Steineger Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 
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Robert Otterli RIV Prosjekteringsgruppen X 

Guri Bergsbak RIV Prosjekteringsgruppen X 

 

Nr. (møtenr. 

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

04-00  Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS 

Møtet er det fjerde i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til og med 

høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 27 Høysikkerhetsisolat 

og infeksjonsmedisinsk døgnområde. 

 

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 gjennomgås i 

detaljprosjekt. 

 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3  

2. Gjennomgang av utsendt materiale 

3. Gjennomgang av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger 

etter D3 

4. Oppsummering  

5. Veien videre 
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Nr. (møtenr. 

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

04-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 v/gruppeleder 

Referatet ble godkjent. 
 
Gruppen ble informert om areal status.  
Det programmerte arealet for funksjonen er prosjektert inn i prosjektet. 

   

04-02  Gjennomgang av utsendt materiale v/ARK 

Arkitekt gikk gjennom underlaget som var sendt ut før møtet. Tegningene ble 

diskutert og punktene gjengitt under ble fremhevet. 

   

04-02-01  Infeksjonsmedisinsk døgnområde 

Siden sist er det tegnet inn en ekstra rørpost og det er plassert en 

arbeidsstasjon i hver ende av infeksjonsmedisinsk døgnområde. 

 

Nisje, lager tøy (3 x 2 kvm) 

Gruppen ønsker at noen nisjer får dør foran og andre nisjer ikke har dør. Dette 

tas i detaljprosjektet. Opplyst om brannkrav og andre ting som skal ivaretas. 

 

PNA lab 

Funksjon til PNA lab ivaretas i Laboratorium IN2 som er plassert i 

Infeksjonsmedisinsk døgnområde. PNA lab kan derfor unnværes for 

infeksjonsmedisinsk døgnområde. Areal tilbakeføres KLM.  

 

Nisje, lager rent (4 x 2 kvm) 

Gruppen mener at nisje til lager, rent på 2 kvm ikke er tilstrekkelig til 

oppbevaring av mengden av rene og sterile forbruksvarer i kasse-/bakkeskap, 

som trengs til pasienter i infeksjonsmedisinsk døgnområde. ARK ser på mulig 

 

 

 

 

 

PG/ARK 

 

 

 

HSØ-PO / 

PG/ARK 

 

 

HSØ-PO / 

PG/ARK 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljprosjekt 

 

 

 

Mellomfasen 

 

 

 

Detaljprosjekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

alternativ løsning for å slå sammen disse lagrene. Oppfølging til 

detaljprosjektet 

 

Kontorer 

Gruppen ønsker flere kontorer til området. Det ble informert om at fordeling 

av kontorareal og konsept jobbes med av OUS i regi Nye OUS.  

 

Avfallsbehandling  

Gruppen stilte spørsmål om bortskaffelse av avfall. Hvordan bortskaffes avfall 

fra infeksjonsmedisinsk døgnområde. Bør det kildesorteres – eller skal alt 

bortskaffes som risikoavfall? Nye OUS og HSØ-PO tar spørsmålet med tilbake. 

Avfallsbehandling detaljeres videre ut i detaljprosjektet. 

 

 

 

 

Nye OUS 

 

 

 

HSØ-PO/ 

Nye OUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellomfasen 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

Åpen 

 

04-02-02  Høysikkerhetsisolatene 

 

Autoklaver, størrelse 

Problemstilling med størrelse på autoklaver er løst. Det legges til grunn plass 

tilsvarende den største autoklaven som installeres i korridor på Ullevål. 

Serviceareal til autoklaver er innbakt i areal.  

 

Kjemisk dusj 

Dør til kjemisk dusj må være stor nok til at seng kan kjøres igjennom. Løsning 

for kjemisk dusj fastholdes med utgangspunkt i samme løsning som i dagens 

høysikkerhetsisolater på Ullevål. 

 

Desinfeksjon (gassing) av rom og seng jvf. ny standard  

Smittevern opplyser, at det er kommet nye standarder for to år siden. OUS har 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

 

 

Lukket 
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Nr. (møtenr. 

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

hatt anbud ute på leverandør for anlegg til desinfeksjon (gassing) av rom og 

seng – ingen leverandører ga tilbud. / Egil Lingaas sender navn på ny standard 

til Kent Roger B. Mulighet for bruk av UVC i kjemisk dusj ses videre på i 

detaljprosjektet. 

 

Flyt på N4 laboratoriet 

Flytpiler inn til IN4 laboratoriet er tegnet feil. ARK rettet opp flytpiler, se 

vedlagt tegning.  

 

Inneslutningsnivå isolat HSI 

Det finnes ingen standard for at selve isolatrommene skal ha inneslutningsnivå 

4. Detaljering av de tekniske løsningene vil skje i detaljprosjektet. Det vil da 

opprettes ny gruppe for medvirkning kun for HSI. 

 

Lager til utstyr 

Gruppen mener at uhensiktsmessig geometri på rom i området fører til, at 

f.eks. areal til lager, utstyr til f.eks. oppstilling av iv stativer og røntgen utstyr 

blir litt smått.  

 

Smittevern 

 

 

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

Info 

asap Åpen 

 

 

 

 

 

Lukket 

 

 

 

 

 

 

04-03 

 

 Gjennomgang av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter 

D3 

 

Åpne saker til neste fase: 

- Gjennomstikkskap til isolatene på infeksjonsmedisinsk døgnområde. 

- De tekniske etasjene over og under høysikkerhetsisolatene. 

   

 

 

Åpen 

 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 6 av 7 

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: 

-Detaljering av unike rom  

04-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring  

Oppsummering med aksjonspunkter ble gjennomgått i møtet. 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet.  

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 

OUS innen 28.09.2022. 

 

 

 

 

Gruppen 

 

 

 

 

28.09.22 

 

 

 

 

Åpen 

04-05  Veien videre 

Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas med videre i detaljprosjektet 
(tentativ oppstart 2023). 
Forprosjektrapporten ferdigstilles til uke 37 og er grunnlag for beslutning om å 
gå videre til detaljprosjekt (B4). Dette er planlagt besluttet i styret i Helse Sør-
Øst RHF innen utgangen av 2022.  
 
Aktivitet E + tilbakemeldinger 
Nye OUS informerte om aktivitet E og tilbakemeldinger.  
Se vedlagt presentasjon fra møte.  
 
Viktig med kommentarer til referatet i tilbakemeldinger  
Referatet vil bli godkjent med tilbakemeldingen. 
 
Detaljprosjekt 
HSØ-PO informerte om veien videre i detaljprosjektet. 
 

Info   

04-06  Eventuelt 
Kommentar fra smittevern er positiv til å være deltaker i denne gruppen. I 
andre grupper har smittevern hatt status av observatør. 
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Nr. (møtenr. 

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

Gruppeleder har opplevd å bli hørt i medvirkningsgruppen og det har vært 

konstruktive dialoger.  
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Medvirkning Forprosjekt // Aktivitet D
oktober 2021  -  september 2022

Foreløpig tegning - Dører, vinduer og søyler er i prosess

Høysikkerhetsisolat og infeksjonsmedisinsk døgnområde
PLAN 02 - HØYSIKKERHETSISOLAT
FLYT - K1 

Overvåkingsplass
12.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m²

Isolat, luftsmitte
25.0 m²

Isolat, luftsmitte
25.0 m²

Isolat, luftsmitte
32.0 m²

Isolat, luftsmitte
25.0 m²

Sluse, luftsmitte
5.0 m²Sluse, luftsmitte

5.0 m²

Sluse, luftsmitte
5.0 m²Sluse, luftsmitte

5.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

03.03.020
Garderobe, personal

10.6 m²
(5.0 m²)

WC
2.0 m²

WC
2.0 m²

Laboratorium, IN4
40.0 m²

Lager, utstyr
12.0 m²

Lager, rent
12.0 m²

Lager, tøy
10.0 m²

Pause
25.0 m²

Avfall
8.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Vaktrom
12.0 m²

Garderobe
4.0 m²

Garderobe
4.0 m²

Garderobe
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

03.03.043
Garderobe, personal

9.1 m²
(5.0 m²)

Garderobe, personal
5.0 m²

Trapperom
0.0 m²

Medisin, nisje
2.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Sjakt, VVS
0.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

PERSONALE 

AVFALL / UTSTYR

MAT

PASIENT

K1

FORELØPIG SKISSE

Overvåkingsplass
12.0 m²

Overvåkingsplass
12.0 m²

Isolat, luftsmitte
18.0 m²

Sluse, luftsmitte
5.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m²

Isolat, luftsmitte
25.0 m²

Isolat, luftsmitte
25.0 m²

Isolat, luftsmitte
32.0 m² Isolat, luftsmitte

25.0 m²

Sluse, luftsmitte
5.0 m²

Sluse, luftsmitte
5.0 m²

Sluse, luftsmitte
5.0 m²

Sluse, luftsmitte
5.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m² Bad, luftsmitte

6.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m²

Bad, luftsmitte
6.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

03.03.020
Garderobe, personal

10.6 m²
(5.0 m²)

WC
2.0 m²

WC
2.0 m²

Laboratorium, IN4
40.0 m²

Lager, utstyr
12.0 m²

Lager, rent
12.0 m²

Lager, tøy
10.0 m²

Pause
25.0 m²

Avfall
8.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Vaktrom
12.0 m²

Garderobe
4.0 m²

Garderobe
4.0 m²

Garderobe
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²Dusj, kjemisk

4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

03.03.043
Garderobe, personal

9.1 m²
(5.0 m²)

Garderobe, personal
5.0 m²

Trapperom
0.0 m²

Medisin, nisje
2.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Sjakt, VVS
0.0 m²

Autoklavering
2.0 m²

Dusj, kjemisk
4.0 m²

DAGLIG DRIFT MED LUFTSMITTEISOLATER
PERSONALE 

AVFALL / UTSTYR

MAT

PASIENT

FORELØPIG SKISSE



September 2022

Medvirkningsmøte D4 
Gruppe 27 Høysikkerhetsisolater & 
infeksjonsmedisinsk døgnområde

Nye Aker



MVG 27 Programmert areal m2

(status i sept. 2022/D4 
møte)

Prosjektert areal m2

(status i sept. 2022/D4 møte)

Infeksjonsmedisinsk døgnområde 857 909

HSI 389 401

Sum 1246 1310

Videre arbeide med arealer:
- tilpasse prosjektert areal til programareal
- toaletter innplasseres i henhold til behov for pasienter og personale.

 Areal oversikt

•  Programmert funksjonsareal er ivaretatt  kontrollert
  mot  prosjektert funksjonsareal



5. Veien videre



Møteserie 9 (D4)

• Tilbakemeldinger fra D4 vurderes, innspill 
med behov for videre oppfølging tas med i
detaljprosjektet (planlagt oppstart 2023).

Forprosjektrapporten:

• Rapporten behandles i prosjektstyret 26. 
oktober 2022. Deretter sendes den til 
behandling internt i OUS og i styret til OUS HF, 
før behandling i styret Helse Sør-Øst (ved 
årsskiftet 2022/2023).

• Fordi forprosjektrapporten ferdigstilles 
parallelt med at materiale til D4 
ble utarbeidet, vil det være ulikt nivå på 
illustrasjoner og skisser i 
forprosjektrapporten og det materialet som vi 
har jobbet med i D4 møte i dag.

Veien videre etter 
medvirkningsmøte D4



Formål med medvirkning i detaljprosjektet:
sikre at funksjon og utstyr i de enkelte rom og funksjonsområder er omforent og detaljeres slik at det kan danne 
grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring.

Eksempel på aktiviteter
• Gjennomgang av funksjonskrav for unike rom (de rommene som ikke er del av standardromskatalog, rom det 

er bare ett eller to av i sykehusene (vestibylen, bronkoskopirom, traumestue, rom for sengerengjøring, 
varemottak osv.)

• Gjennomgang av funksjonskrav i forbindelse med anskaffelser av funksjonsutstyr (senger, dekontaminatorer, 
ultralydapparat osv.) og andre anskaffelser (dører, belysning, skilt og veifinningssystem osv.)

• Interiørveileder
• Sone og adgangskontroll 

Planlegging av videre prosess for medvirkning gjøres i samarbeid med OUS
• Det vil utarbeides tidsplan for videre medvirkning og oppsett for nye medvirkningsgrupper tilpasset de ulike 

aktivitetene i detaljprosjektfasen

Informasjon om aktivitet E 

Videre arbeid etter medvirkningsmøte D4



Informasjon fra fagkoordinator Nye OUS 
om godkjenning referat D4

Godkjenning av referat

• Ordinært tilbakemeldingsskjema brukes og kommentarer på referat settes inn i angitt felt. Det er 
kun kommentarer til referatet på saker som ble tatt opp i selve møtet som skal tas med.

• Gruppeleder samler tilbakemeldinger fra MVG i tilbakemeldingsskjema som tidligere 
og sender til Nye OUS etter oppgitt tidsfrist

• Nye OUS behandler skjema og oversender HSØ PO innen avtalt tidsfrist.

• Referatet er herved godkjent.

Avklaringsmøte

• Avklaringsmøte mellom Nye OUS og HSØ PO avholdes etter oppsatt tidsplan.

• Tilbakemeldingsskjema gjennomgås punkt for punkt i møtet og det kommenteres direkte i skjema 
hva som avtales for det videre.

• Tilbakemeldingsskjema med kommentarer oversendes Nye OUS, hvorpå dette så distribueres til 
MVG.

• Alt av underlag, referater, og tilbakemeldingsskjema legges ut på nettsiden til Nye OUS


