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Møte:  Medvirkning forprosjekt – 10 Laboratoriemedisin NRH Prosjekt: Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130764 Dok.dato: 12.09.2022 

Møtedato: 07.09.2022 / start kl. 12:32 – slutt kl. 15:30 Sted: Forskningsparken, møterom Aqua 

Referent: Ralf Kristensen Neste møte:  

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Anne Ytreeide Stabell Bioingeniør Gruppeleder X 

Kristin Brandal Bioingeniør Fagperson X 

Elisabeth Rosvold Bioingeniør Fagperson X 

Berit Woldseth Seksjonsleder Fagperson X 

Marie Skogstad Lee Enhetsleder Fagperson X 

Johanne Holstad Seksjonsleder Fagperson X 

Kirsti Jakobsen Rådgiver MTV Strategi og anskaffelser Fagperson X 

Hanne Norunn Sigdestad Bioingeniør Verneombud X 

Kari Løhne, DNLF Overlege Tillitsvalgt X 

Ole Andreas Gresholt, NITO Bioingeniør Tillitsvalgt X 

Trine Kjellsen MTU Fagperson X 

Kristin Borch Fagkoordinator Nye OUS X 

Karin Widahl Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Hege Anette Martinsen Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Elisabeth Gudmundsen Fasilitator HSØ PO X 

Ralf Kristensen Referent HSØ PO X 
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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 høsten 

2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 10 – Laboratoriemedisin - NRH. 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 

2. Gjennomgang av utsendt materiale 

3. Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3 

4. Oppsummering 

5. Veien videre 

 

Det ble informert om gruppeledersamling avholdt i regi av Nye OUS. 

   

04-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 

Referatet med tilbakemeldingsskjema ble godkjent. 

   

04-02  Gjennomgang av utsendt materiale 

Grensesnitt mot rokadeprosjektet er viktig for medvirkningsgruppen (MVG). Det 

er viktig for MVG at de blir informert om framdriften på rokadeprosjektet og at 

helheten blir ivaretatt. Ansvar for rokadeprosjektet ligger hos OUS, så innspill 

må rettes via fagkoordinator fra Nye OUS. 

Det er viktig for MVG at nytt anlegg og eksisterende anlegg for rørpost blir sett 

som en helhet. 

 

Prøvetakning barn og ungdom, plan 2, bygg N: 

Medvirkningsgruppen ønsker at ett toalett gjøres om til lager for gaver. 
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Nr. (møtenr. 

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

I underlaget til møtet er det markert at dører, vinduer og toaletter er i prosess 

og ikke ferdigstilt. Det avklares hvilke toaletter som er tilgjengelig for ansatte. 

Verneombud påpekte at det er et krav om adskilte toaletter for kvinner og 

menn, dette gjelder kun for ansatte. Toalettene inne i funksjonen er for 

pasienter. 

MVG gir en tilbakemelding på om lager skal tilknyttes laboratorium (10.02.051).  

Utforming av venteplass (10.02.049) må sees på videre i forhold til tilgang til 

barnetorg. Gruppen mener det er en fin løsning å ha mulighet for å ha åpent 

mellom de to arealene. 

Det ble uttrykt en bekymring for at arealet til PNA-lab er for lite (10.02.051). 

Dette skyldes endring i drift og økt andel forskning på området. Innredning av 

arealet sees på videre i detaljprosjektet. 

MVG uttrykte en bekymring for utformingen av prøvetakingsrommene. 

Innredning av disse gjennomgås i detaljprosjektet. 

Medvirkningsgruppen var fornøyd med plassering av funksjonen. 

Det etableres ikke egne smitterom for prøvetakning barn og ungdom. Ved kjent 

smitte håndteres dette i de enkelte funksjonene hvor personell tar prøver ute 

hos pasienten. 

 

Bygg M 

MVG gir en generell tilbakemelding på fordelingen av kontorer og plassering i 

plan. 

To av heisene er akuttheiser og har en størrelse som ivaretar inntransport av 

større utstyr. 
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Nr. (møtenr. 

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

Verneombud etterspurte plassering av hvilerom. MVG sier at det er planlagt å 

benytte et av prøvetakingsrommene ved behov. 

For å kunne estimere antall toaletter er det et behov for å få et estimat på antall 

personer som jobber i planene 07, 08 og 09. I møtet ble følgende tall oppgitt: 

• Plan 07: ca. 80-90 personer 

• Plan 08: ca. 40-50 personer 

• Plan 09: ca. 30 personer 

 

Analysehall, plan 07: 

Det ligger inne to tradisjonelle rørpoststasjoner og en 1-1 rørpost i planet. 

Plassering og ruting av rørpost håndteres i detaljprosjektet. Som en forberedelse 

til dette oppfordres MVG til å vurdere hvordan prøveflyten skal fordeles. 

Hele området med prøvemottak, analysehall og valideringsrom er hvitt område. 

Detaljeringen av dette området skjer først i detaljprosjektet når leverandør er 

valgt. Dette inkluderer også mikroskopirom, lagerrom til kjøl og frys og 

instrumentrom i prøvemottaket. Traller og plassering av disse tas også i 

detaljprosjektet. 

Det er tidligere diskutert og konkludert at det ønskes rom til kjøleskap og frysere 

og ikke kjøle- eller fryserom. Hvis dette nå skal endres må dette meldes som en 

programavklaring til HSØ PO fra Nye OUS, da dette medfører 

prosjekteringsendringer og kostnadsøkning. 

Det er viktig at arealer med mye utstyr som avgir varme er godt ventilert. Dette 

må gjennomgås i detaljprosjektet. 
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Et kontor (10.01.058) tilhørende SPES er i underlaget til møtet plassert på plan 

07, men er ønsket i plan 08. MVG gir en tilbakemelding på hvilket areal som 

ønskes byttet plan og avklarer eventuelt med gruppeleder i MVG-18 hvis MTA 

verksted (13.03.031) flyttes. 

 

SHOT/SPES/FOU, plan 08: 

MVG uttrykte at det er vanskelig å forutse hvordan aktiviteten er om 10 år og 

hvordan dette eventuelt vil påvirke fagområdet. Rommene ligger greit i forhold 

til hverandre i forhold til flyt. Aktiviteten i de enkelte rommene gjennomgås i 

detaljfasen. 

Det kom flere forslag til mindre endringer på planet. MVG gir en samlet 

tilbakemelding på endringsønsker. 

Det er tidligere diskutert og konkludert at det ikke er behov for en vertikal intern 

heis mellom planene. Hvis dette nå skal endres må dette meldes som en 

programavklaring til HSØ PO fra Nye OUS, da dette medfører 

prosjekteringsendringer og kostnadsøkning. 

Ulike løsninger for prøvemottakene til SPES og SHOT ble diskutert i møtet. 

Prøvemottaket til SHOT (10.01.030) er en varig arbeidsplass og må derfor ha 

dagslys. Det er ikke ønskelig fra SHOT å dele prøvemottak med SPES. Endelig 

plassering av prøvemottaket til SPES (10.01.033) må avklares enten i 

tilbakemeldingen eller i den videre detaljeringen. 

Det er ønskelig at rommene 10.01.039 og 10.01.033 bytter plassering og at rom 

10.01.033 plasseres nærmere rørpost. 

Rommene 10.01.056 og 10.01.055 ønskes slått sammen til et 2-mannskontor. 
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Nr. (møtenr. 

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

Noen av rommene er plassert feil mellom planene 08 og 09. MVG gir en 

tilbakemelding på hvilke rom dette gjelder og ønsket plassering av disse. 

 

MET, plan 09: 

Noen av rommene er plassert feil mellom planene 08 og 09. MVG gir en 

tilbakemelding på hvilke rom dette gjelder og ønsket plassering av disse. 

MET ønsker at rørpost plasseres rett sør for heisene i planet. Fleksibiliteten for 

plassering av rørpost-stasjoner må avklares før en eventuelt endret plassering. 

Prøvemottak inkluderes i Laboratorium manuell (10.01.59) og detaljeres i neste 

fase. 

MVG ønsker en endring av plassering av rommene sentralt i planet mellom og 

sør for de tekniske rommene. MVG gir en tilbakemelding på ønsket plassering av 

rommene i tilbakemeldingen til møtereferatet. 

Det er ønskelig med adgangskontroll til arealene til MET. 

Areal: 

Arealet for medvirkningsgruppe 10- Laboratoriemedisin, Rikshospitalet er: 

 

 

Tallene viser status pr september 2022, siden arealet fortsatt er under 

bearbeiding vil dette kunne endres.  

 Laboratoriemedisin  Programmert areal m2  Prosjektert areal m2  

Sum  2 751  2 725  

04-03  Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3    
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

04-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

• Romliste sendes ut med møtereferat 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet. 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 

OUS innen 28.09.2022 kl. 12:00. 

   

04-05  Veien videre 

Informasjon om møteserie E vil bli sendt ut av Nye Ous. 
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