
 
 

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 - 7.2 Nyfødtintensiv - FELLES 
Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130639 Dok.dato: 14.09.2022 

Møtedato: 08.09.2022 / start kl 12:30 – slutt kl 15:20 Sted: Forskningsparken, Møterom Via 

Referent: Elisabeth S. Grannes Neste møte: Siste møte i møteserien  

 

Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Siv Fredly Gruppeleder OUS X 

Stine Ahlstrøm Fagperson OUS X 

Hans Jørgen Stensvold Fagperson OUS - 

Eivor Nesheim Fagperson OUS - 

Solfrid Steinnes Fagperson OUS X 

Anne Beate Solås Fagperson OUS - 

Birgitte Lenes Ekeberg Fagperson OUS - 

Cathrine Pladsen Nakkestad Verneombud OUS - 

Vibeke Hesselberg Tillitsvalgt OUS - 

Sverre Medbø Tillitsvalgt OUS X 

Tone Beate Kristiansen Brukerrepresentant  - 

Else Riise Observatør, MTA OUS X 

Ylva Sandness Smittevern OUS X 

Jan Thuen Observatør, logistikk OUS X 

Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS X 

Trine Braaten Fasilitator HSØ PO X 
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Marte Loen Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Henni Steineger  Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Thomas Pryssing Fasilitator HSØ PO X 

Elisabeth Grannes Referent HSØ PO 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 7.2 Nyfødtintensiv. 

 

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 D3 
2. Gjennomgang av utsendt materiale 
3. Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger 

etter D3 
4. Oppsummering  
5. Veien videre 

   

04-01  Felles for begge prosjekter   
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Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Programmert og prosjektert areal ble presentert for begge sykehus for å 
bekrefte at alt program er tegnet inn i forprosjektet. Der det er avvik mellom 
programmert og prosjektert areal, vil det jobbes med tilpasninger i neste fase.  

04-02  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 v/gruppeleder 

Referatet ble godkjent. 

   

04-03  Gjennomgang av utsendt materiale v/ARK 

Arkitekt for henholdsvis Nye Aker og Nye Rikshospitalet gikk gjennom utsendt 
materiale. Punktene listet opp under ble diskutert i møtet: 

  Info 

04-03-01  Nye Aker 

• Gruppen er bekymret for at det er planlagt for få kontorer i 
funksjonsområdet. Det er viktig at ledere er nært avdelingen med 
mulighet for å ha personalsamtaler. Det vurderes at det er behov for 
egne kontorer til 2-3 enhetsledere med enekontor i funksjonsområdet. I 
tillegg er det behov for kontor til 1 seksjonsleder for sykepleiere og 1 
seksjonsleder for leger. Seksjonsledere må ligge nært, men må ikke ligge 
inne i funksjonsområdet. HSØ PO ser på muligheten for å 
omprogrammere areal til innmeldt kontorbehov. 

• Gruppen ønsker større pauserom. 

• Størrelse på kuvøselager ble diskutert. Rommet er ikke programmert 
etter kapasitet og kan tilpasses dersom det vurderes at rommet er for 
lite med hensyn til hvor mange kuvøser som skal oppbevares der. Dette 
detaljeres i neste fase. Gruppen vurderer foreløpig at størrelsen virker 
ok under forutsetning om at man også oppbevarer kuvøser på 
pasientrommet.  

• Asfyksirom på føden (24m2) og operasjon (20m2) vurderes som ok i 
størrelse. Rommene bør være kvadratisk fremfor rektangulært for å 
sikre god arbeidsplass til å behandle to til tre pasienter samtidig.  
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Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Asfyksirommet på operasjon er rektangulært nå og bør bearbeides i 
neste fase.  

• Plassering av overnattingsrom til personal vurderes som ok. Rommene 
bør ha direkte tilgang til dusj og wc, slik det er tegnet nå. 

  Nye Rikshospitalet 

• Det jobbes med å finne areal til å finansiere et større lager for kuvøser.  

• 1-2 overnattingsrom for foreldre tilhørende høyintensivrom bør være 
større for å ivareta foreldre med behov for rullestol el.lign. Plassering av 
dette diskuteres i neste fase.  

• Det må jobbes med mer detaljert utforming av lekerom og opphold 
pårørende i neste fase.  

• Overnattingsrom for foreldre på barneintensiv (på plan 4) er fortsatt 
plassert nordøst i plan 4 øst for heiskjerner. Dette fordi det per nå ikke 
er funnet plass til rommene på plan 4. Det er ønskelig fra Nye OUS å 
samle alle overnattingsrom for pårørende et annet sted. Alternativt 
øsnkes det at overnattingsrommmene klustres i høyere grad. Gruppen 
ønsker kontorer der det nå er overnattingsrom for pårørende til 
barneintensiv. Dette vurderes i neste fase.  

• Matkonsept for pårørende i nyfødtintensiv er ikke endelig avklart. 
Oppholdsrom for pårørende er planlagt med tekjøkken og planlagt etter 
at pårørende spiser varmmat i kantinen.  

• Gruppen er kritisk til at FOU er plassert så sentralt i avdelingen. 
Simuleringsrom og grupperom kan og bør ligge mer perifert. Det er mer 
ønskelig med lager for nyfødtintensiv sentralt i avdelingen. Plassbytte 
vurderes i neste fase.  

• Høyintensivrom har dør mellom to og to rom, jvf. standardrommet – 
dørene har falt ut i tegningene som er sendt ut i forkant av møtet.  

• Det er behov for utstyrslager for MTU og gasslager i nær tilknytning til 
høyintensivplassene. Bør bytte plass med det gule møterommet som 
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Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

ligger ved inngangen til høyintensivplassene. HSØ PO ser på 
programmet og vurderer hvordan areal til et supplerende utstyrslager 
kan finansieres (for eksempel ved å hente areal ved å slå sammen ytre- 
og indre arbeidsstasjon til et tverrfaglig arbeidsrom). 

• Pr. nå er det tegnet flere firepersoner-kontorer. Det er behov for 6-7 
enekontorer for enhetsleder for sykepleier. Det må jobbes videre med å 
løse kontorbehovet i funksjonsområdet i neste fase.  

• Asfyksirom på føde (30m2) er ok, men asfykisrom på operasjon (20m2) 
vurderes som for lite. HSØ PO vurderer omprogrammering. Ifølge Nye 
OUS/ OUS´ tegningsdatabase (Lydia) er nåværende rom på 
Rikshospitalet 20 m2  mens nåværende rom på Ullevål er 15 m2. 
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04-03 

 

 

 Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter 
D3 

Ingen gjenstående punkter utover det som ble diskutert i punktene over.  

   

04-04  Oppsummering v/HSØ PO 

Aksjoner ble oppsummert i slutten av møtet. Aksjoner er gjengitt over. 

 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 
OUS innen 29. september 2022 kl. 12. 

 

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

29.09.22 

 

 

 

Åpen 

04-05  Veien videre 

Nye OUS informerte om at referatet fra dagens møte anses som godkjent når 
tilbakemeldingsskjemaet sendes til HSØ PO. 
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Nr. (møtenr. 
punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 
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 ble vist i D4 møtet.  

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).  

Ved vedtak om B4-beslutning, vil detaljprosjektet starte opp i 2023.  

Planlegging av medvirkning i detaljprosjekt vil gjøres i samarbeid med OUS.  
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