
 
 

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 – D4 
Gruppe 01 Døgnområde somatikk voksne - Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130547 Dok.dato: 16.09.2022 

Møtedato: 12.09.2022 / start kl 8:30 – slutt kl 10:45 Sted: Forskningsparken 

Referent: Tina Sønnichsen Neste møte: Møteserien er avsluttet. 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Rolle/Organisasjon Tilstede 

Anne Lise Fjellet Gruppeleder OUS X 

Pia Skjelbred Fagperson OUS X 

Marte Bjørenås Sanna Henriksson  Fagperson OUS X 

Usman Saeed Fagperson OUS - 

Hege Sveistrup Fagperson OUS - 

Heidi Kolstad Fagperson OUS X 

Cecilie Brosstad Fagperson OUS X 

Maria Moksnes Bjaanæs Fagperson OUS - 

Sandra Lundemo Fagperson OUS X 

Solveig Håbetsås Tillitsvalgt, Fagforbundet OUS X 

Rita Helen Jensen Tillitsvalgt, NSF OUS X 

Eva Tumidajewicz Tillitsvalgt, NFF OUS X 

Phuong Phuong Diep Tillitsvalgt, YLF OUS - 

Solveig Rostøl Bakken Brukerrepresentant  X 

Erik Ringerike MTV Nye OUS - 

Trine Karlstad Fagkoordinator Nye OUS X 

Elisabeth Grannes Fasilitator HSØ PO X 

Tina Sønnichsen Referent HSØ PO X 

Randi Mandt Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 
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Observatører    

Rolf Amund Stark  OSS, logistikk Fagperson OUS X 

Lidja  Jakovljevic Smittevern OUS X 

 

Nr. (møtenr. 

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

04-01  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 1 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 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 

   

  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 

Referatet er godkjent. 

 

Info 

  

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 

Side 3 av 5 

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: 

04-02  Gjennomgang av utsendt materiale  

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

diskutert og punktene gjengitt under ble fremhevet: 

   

04-02-01  Plassering av arbeidsstasjon i nord  
Alternativ plassering av en arbeidsstasjon i nord (i østre fløy) ble presentert. 
Bakgrunnen er innspill fra gruppen om at pårørende og pasienter bør få kontakt 
med en arbeidsstasjon når de kommer inn i døgnområdet for å få kontakt med 
noen og enklere orientere seg i døgnområdet. Gruppen synes forslaget som ble 
presentert var god, også fordi det da blir en arbeidsstasjon nær isolatene. 

 

 

ARK 

 

 

Neste fase 

 

 

Åpen 

04-02-02  Bad med skråvegg for bedre synsvinkel til pasient 
Gruppen er positiv til badet i døgnområdet. De har prøvd rommet i testarealet 
til Nye OUS på Ullevål og synes det fungerer godt. ARK innarbeider. 
Gruppen ønsker skjerming av dusj for å unngå vannsøl i baderommet, men er 
bevisst at dette ikke anbefales av smittevern.  
 
Standardrommet bad har en trillbar toalett-/dusjstol. 
Gruppen mener at noen døgnområder vil trenge veggfestet krakk og andre vil 
ønske en trillbar stol. Dette avklares i detaljprosjektet. 

 

ARK 

 

Info 

 

 

 

 

Neste fase 

 

Åpen 

04-02-03  Toaletter til ansatte og pårørende 
Det er to vanlige wc og et wc, hc pr. 30-34 senger i et døgnområde i tillegg til 
pasienttoaletter på bad. Tanken er at pårørende benytter wc i pasientbadet eller 
hc, wc i fellesområdet. Toaletter til pårørede må avklares.  
Gruppen mener at antall wc til ansatte bør økes. 
I hc, wc bør det legges inn stellebenk. Det ble orientert om at det gjøres en 
toalett-telling i detaljprosjektet. 

 

 

 

HSØ PO 

ARK 

 

 

 

Detaljprosjekt 

Detaljprosjekt 

 

 

 

Åpen 

Åpen 

04-02-04  Antall kontorer 
Gruppen har vanskelig for å se hvordan det blir tilstrekkelig med kontorer til 
mindre fagenheter i organiseringen av døgnområdet.  
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Nr. (møtenr. 

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

Gruppen mener at en fagenhet har behov for et kontor. 
Dog kan det i et tilfelle der gastromedisin eksempelvis skal ha 8-10 senger og 
kan slå seg sammen med gastrokirurgi med ca. 30 senger (=et døgnområde), kan 
det gå greit med ett lederkontor. I andre døgnområder der flere fag skal være 
sammen, vil det være behov for et lederkontor i hvert område.  
Fagfordeling og organisasjonsutviklingen er to viktige punkter som det skal  
jobbes med i tiden som kommer. 

 
 

 

 

 

Nye OUS 

04-02-05  Klinisk service  
Klinisk service spurte til hva som er planlagt for funksjonen og det ble vist til 
treningslokaler i plan 6 og 7. 

Info   

04-02-06  Spise-/oppholdsrommet 
Gruppen opplyser at ønsket om å få et lounge-område i døgnområdet henger 
sammen med å kunne håndtere en båreliggende pasient og pasienter som har 
behov for å sitte i en god stol, mens de venter på transport. Sykepleietjenesten 
vil eie rommet og pasientene.  
Dette jobbes det videre med i detaljprosjektet. 

 

 

Info 

  

04-02-07  Lager 
Observatør fra OSS hadde kommentarer til flyten av varer inn og ut av 
døgnområdet. Dette skal tas videre i de neste faser av prosjektet. 

 

HSØ-PO 

 

Detaljprosjekt 

 

Åpen 

04-03  Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3  

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

 

Info 

  

Lukket 

04-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring  

Aksjoner er gjengitt over. 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 

OUS innen 10. oktober 2022 kl. 12. 

 

Gruppen 

 

10.10.2022 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

04-05 

 

 Veien videre 
Nye OUS informerte om at referatet fra dagens møte anses som godkjent når 
tilbakemeldingsskjemaet sendes til HSØ PO. 
 
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.  
 
Nye OUS informerte om aktivitet E som planlegges. 

 

 

  

04-06  Eventuelt 
Gruppen ønsker seg 10 sett A0 illustrasjoner av døgnområdene – en plan med 
og en uten farmasitun til fordeling blant gruppens klinikker (+Brukerutvalg). 
 
Evaluering av medvirkningsprosessen 
Gruppen syns at det er tungt å få til entusiasme i baklandet for nytt sykehus, da 
mange er usikre på om det skal bli sykehus i det hele tatt.   
Gruppen er enig om at det blir tatt gode avgjørelser av gruppeleder i denne 
gruppen og gruppen er veldig trygg ved prosessen. 
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12. september 2022

Medvirkningsmøte D4
MVG 1 Døgnområder somatikk, Nye Aker



1) Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 

2) Gjennomgang av utsendt materiale

3) Gjennomgå gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger 
etter D3 

4) Oppsummering

5) Veien videre

Agenda for medvirkning forprosjekt – møte D4 



5. Veien videre



Godkjenning av referat fra 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



C B D EA

Kvalitetssikring av 
funksjonsplassering i bygget

Standardrom og felles 
prinsipper

Plassering av rom 
innen funksjon

Informasjon og felles 
forståelse for ansvar, 

oppgaver og leveranser

Informasjon og felles 
forståelse for ansvar, 

oppgaver og videre prosess



Tilbakemeldinger fra D4 vurderes. Innspill med behov for videre oppfølging tas 

med i detaljprosjektet (planlagt oppstart 2023).

Veien videre etter medvirkningsmøte D4

September Oktober November Desember

12.09.22:
Medvirknings-

møte nr. 9
(D4)

10.10.22:
Tilbake-

meldinger

26.10.22:
Forprosjektrapport

behandles i 
prosjektstyret

Forprosjektrapporten behandles internt i OUS og i 
styret til OUS HF

Årsskiftet 2022/2023:
Forprosjektrapport
behandles i styret til 

Helse Sør-Øst 



Medvirkning i detaljprosjekt

Planlegging av videre prosess for medvirkning gjøres i samarbeid med OUS:

• Tidsplan for videre medvirkning 

• Oppsett for nye medvirkningsgrupper tilpasset de ulike aktivitetene i 

detaljprosjektfasen



Sikre at funksjon og utstyr i rom og funksjonsområder er omforent og detaljert 

og kan danne grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring.

Medvirkning i detaljprosjektet



Eksempler på medvirkningsaktiviteter i detaljprosjekt

Sone- og 

adgangskontroll

Funksjonskrav 

til utstyr

InteriørveilederUnike rom



C B D EA

Kvalitetssikring av 
funksjonsplassering i bygget

Standardrom og felles 
prinsipper

Plassering av rom 
innen funksjon

Informasjon og felles 
forståelse for ansvar, 

oppgaver og leveranser

Informasjon og felles 
forståelse for ansvar, 

oppgaver og videre prosess
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