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Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 

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

    

Møte:  Medvirkning forprosjekt - 21 Kontorarbeidsplasser og 
møterom - Nye Aker 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130794 Dok.dato: 16.09.2022 

Møtedato: 14.09.2022 / start kl. 08:33 – slutt kl. 10:40 Sted: Forskningsparken, møterom Hagen 1 

Referent: Ralf Kristensen   

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Morten Bråthen Gruppeleder OUS X 

Nina Malme Gulbrandsen Fagperson OUS X 

Torgun Wæhre Fagperson OUS X 

Irena Sahpazidis Fagperson OUS X 

Astrid Skinnehaugen Lindberg Fagperson OUS X 

Rolf Eigil Berg Fagperson OUS - 

Anèe Hvass Verneombud OUS X 

Inger Mette Roman, Fagforb. Tillitsvalgt OUS - 

Marit Vindal Forslund Tillitsvalgt OUS X 

Andreas Thorsrud, DNLF Tillitsvalgt OUS - 

Katrine Mari Owe, Forskerforb. Tillitsvalgt OUS X 

Kent Roger Bjørklund Fagkoordinator Nye OUS X 

Emilie Lamer Schjetlein Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Unni Haugland Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Anne-Lise Katle Fasilitator HSØ PO X 

Ralf Kristensen Referent HSØ PO X 
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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 21 Kontorarbeidsplasser og 

møterom - Nye Aker. 

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 

   

04-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 

Referat med tilbakemeldingsskjema ble godkjent. 

   

04-02  Gjennomgang av utsendt materiale 

Somatikkbygget: 

Kontorene og møterommet til CRBNE er flyttet fra bygg 60 til plan 03M i 

somatikkbygget. For medvirkningsgruppen (MVG) gjenstår kun møterom i plan 

03M. Dette er en ønsket plassering av møterom da det er en sentral plassering i 

bygget og det er enkel tilgang fra andre etasjer. 

Toaletter, antall og plassering, tas i detaljfasen. MVG poengterer at det bør 

etableres tilstrekkelig kapasitet i nærhet av møterom. 

Plan 11 er uendret fra møte D3. Planene 12 og 13 er like i utforming og uendret 

fra møte D3. Arealene i høyhuset er utformet slik at de gir et høyt antall 

arbeidsplasser og at de oppfyller arbeidstilsynets krav til permanente 

arbeidsplasser. I bygg 60 og bygg 28 er det for en stor del 2 – 4-
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personerskontorer slik at totalt er de gule kontorarealene fordelt slik at ca. 50% 

er 1- , 2-, 3- og 4-personerskontorer. 

MVG er uenige i programstyrets beslutning (datert 3. juni, 2022). Programstyret 

valgte alternativ B som er en blanding av 6-personerskontor og cellekontor. 

MVG ønsker ikke 6-personerskontor. MVG tegnet ut et alternativ D, med en 

større andel av 2-personerskontorer og noen 1-personskontor og ønsker dette 

alternativet. MVG mener prosessen har vært uklart og at informasjon om noen 

av alternativene har vært mangelfulle. MVG ønsker at saken fremmes for 

programstyret på nytt. Saksunderlaget og protokolltilførselen til referatet fra 

programstyret er distribuert internt i medvirkningsgruppen. 

MVG ønsker at ARK tilpasser alternativ D til byggets geometri. Problematikken 

gjelder planene 11, 12 og 13 i somatikkbygget. 

Det ble presisert i møtet at det fortsatt er mulig å tilpasse utformingen av 

kontorene i somatikkbygget i neste fase, så lenge man forholder seg til moduler 

på 2,4 meter og søyler. 

MVG presiserer at det ikke bare er arbeidsmiljøloven som må ivaretas i forhold 

utforming av kontorer, men også Arbeidsplassforskriften, Helsepersonelloven og 

Spesialisthelsetjenesteloven. 

MVG har i hele prosessen vært kritiske til 6-personers kontorer og ønsker 

primært cellekontor. MVG mener det er viktig for rekruteringen at det etableres 

attraktive løsninger for kontor. 

MVG oppfordres av gruppeleder til å gi tilbakemelding i sin linje på 

forprosjektrapporten. 
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OUS har hatt medvirkning i prosessen. Det er HSØ PO som tar endelige 

beslutninger. 

MVG mener det er en viss oppgitthet i organisasjonen og det oppleves som at 

organisasjonen ikke blir hørt. 

 

Kontorer og møterom i eksisterende bygg: 

Det ble muntlig presentert i møtet hvilke vernehensyn som gjelder for de 

eksisterende bygningene 60 og 28. En oppsummering av dette blir vedlagt saken 

i PIMS. 

ARK fremhever at en får en god del andre kvaliteter ved å etablere kontorer i 

gamle bygg kontra nye bygg. Dette gjelder blant annet takhøyde i etasjene. 

 

Bygg 60: 

Vernetype - Forskriftsfredet, inkludert deler av interiør. Alle utvendige og 

innvendige endringer skal avklares med vernemyndigheter i etterkant av 

forprosjektet. 

Underlaget presentert i møtet er uendret fra møte D3, med unntak av CBRNE 

som er flyttet til somatikkbygget. 

Der det etableres løsninger pga. verning som ikke er ønsket av MVG, mener 

MVG at dette må tilgodesees med mer areal. Nye OUS presiserer at en utvidelse 

av areal kan ikke tas i prosjektet, men man må sees på løsninger i eksisterende 

bygg utenom prosjektet. 
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Bygg 28: 

Vernetype – Landsverneplan, Helse og kommunalt listeført. Alle utvendige og 

innvendige endringer skal avklares med vernemyndigheter i etterkant av 

forprosjektet. 

Underlaget presentert i møtet er uendret siden møte D3. 

 

Alternative skisser av et plan i somatikkbygget ble vist i møtet. Endringer er 

hovedsakelig at det er plassert inn en større andel av cellekontorer. Skissene har 

ikke gjennomgått tverrfaglig kontroll og må derfor sees på som foreløpige 

skisser. Den alternative skissen i høyhuset gir 95 arbeidsplasser mot 115 i den 

som ligger i underlaget til møtet. Alternativ skisse med flere cellekontor er også 

skissert med flere landskap (opptil 11 personer) for å kompensere for totalt 

antall arbeidsplasser. Skissen viser at det er handlingsrom i neste fase til 

utforming av kontorer og møterom. 

 

Arealet til medvirkningsgruppen er: 

MVG 21 - Kontorarbeidsplasser og møterom  Programmert  
areal m2  

Prosjektert  
areal m2  

Kontorarbeidsplasser  4518  4505  
Møterom  1724  1756  
Sum  6242  6261  
 

Endelig løsning for kontorarbeidsplasser og møterom bearbeides i senere faser. 
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04-03 

 

 

 Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3 

Uavklarte punkt fra møte D3 ble gjennomgått. 

• Befaring på bygg 60. Ønskes av MVG. Det er et ønske i MVG at OUS EIE 

deltar. To alternative datoer etter høstferien sendes ut av gruppeleder. 

• Verning. Informasjon om dette ligger i Forprosjektrapporten og som 

vedlegg til dette referatet. 

• Møterom ved prestetjenesten. Jobbes videre med i neste fase. 

   

04-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

Oppfølging etter møtet. 

• Informasjon om vernehensyn sendes ut med referatet. 

• MVG ønsker et eget møte i forprosjektet hvor man ser videre på 

utformingen av kontor og møterom. 

 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet. 

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 

OUS innen 12.10.2022 kl. 12:00. 

   

04-05  Veien videre 

Fagkoordinator orienterte om møteserie E og godkjenning av referat fra dette 
møtet. 
Møteserie E vil være en kombinasjon av større informasjonsmøter for å 

presentere forprosjektet og enkelte temabaserte møter/seminarer. 

Benytt klinikk-kontaktene hvis man ønsker å delta i den videre prosessen.  
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