
 
 

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 hovedaktivitet D - Gruppe 7.1 Aker 
Intensiv og postoperativ 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130631 Dok.dato: 22.09.22 

Møtedato: 15.09.22 / start kl 0830 – slutt kl 10.35 Sted: Forskningsparken, Hagen 2 

Referent: Ingeborg Sand Neste møte: Møteserien er avsluttet  

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Vibeke Graarud Gruppeleder OUS X 

Eirik Qvigstad Fagperson OUS X 

Christina Schöndorf Fagperson OUS - 

Trine Tverberg Fagperson OUS X 

Roger Haug Fagperson OUS - 

Ann Kathrin Kvello Solem Fagperson OUS - 

Maren Agnethe L. Østlie Verneombud OUS X 

Marianne Nordahl, NSF Tillitsvalgt OUS - 

Victoria Lenngren, NSF Tillitsvalgt OUS X 

Erik Helgeland, DNLF Tillitsvalgt OUS - 

Björn Løwhagen, YLF Tillitsvalgt OUS X 

Anne Giertsen Brukerrepresentant OUS X 

Kent Roger Bjørklund Fagkoordinator  Nye OUS X 

Sigrid Rossebø Hansen Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Kristina Rogers Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Elisabeth Grannes Fasilitator HSØ PO X 

Ingeborg Sand Referent HSØ PO X 

Erik Ringerike Observatør fra MTV OUS X 

Berit Karlsen  Observatør fra smittevern OUS 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 7.1 Intensiv og postoperativ. 

 

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. Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3  

4. Oppsummering 

5. Veien videre 

   

04-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 

Referat godkjent 

   

04-02  Gjennomgang av utsendt materiale 

Det er sendt inn en programavklaring (nr. 24) fra Nye OUS med forslag om å 

redusere antall PO-plasser i Nye Aker fra 58 til 51 plasser. Programavklaringen er 

ikke ferdigbehandlet og er ikke innarbeidet i forprosjektleveransen, men 

innarbeidet i underlaget som er sendt ut til D4-møtet for å avklare om gruppen 

ønsker å gå videre med dette. 
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Nr. (møtenr. 

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

Med utgangspunkt i programavklaringen er det utarbeidet et utkast til et 

romprogram hvor arealet fra de syv PO-plassene som er foreslått lagt ned, og 

fordelt mellom funksjonene i plan 2. Arealet finansierer blant annet mer 

personal- og lagerfunksjoner i intensiv og flere rom til pårørende som er felles 

for intensiv, K2, PO og operasjon i plan 2. 

ARK gikk gjennom underlaget som var utsendt før møtet med endringer fra sist 

møte og innplassering av nytt støtteareal. Tegningene ble diskutert og punktene 

gjengitt under ble fremhevet i møte: 

04-02-01  Intensiv 

• Det er plassert to gule kontorer nord i intensiv. Disse kontorene er areal 

fra den felles kontorpotten til OUS. Kontorer tilhørende funksjonen er 

markert grønne og plassert andre steder i funksjonen.  

• For å ivareta mulighet for kohortinndeling foreslår ARK at lager, utstyr 

deles i tre rom. To mindre lager, utstyr plasseres i hver kohort og et 

større lager, utstyr plasseres mer desentralt i funksjonen. Gruppen 

mener dette er en tilfredsstillende løsning. Ved evt. mindre kohorter må 

nisjer i korridor tas i bruk for oppstilling av utsyr.   

• Ved inndeling i kohorter må blodgassmaskin settes inn i den kohorten 

PNA-laben ikke er plassert i. Infrastruktur ivaretas i detaljprosjektet. 

 

Gruppen er fornøyd med utviklingen for intensiv og mener man har fått til gode 

løsninger under de forutsetninger som er gitt i prosjektet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Neste fase 

 

 

Info 

 

 

 

 

 

Åpen 

04-02-02  K2 (Overvåkingsenger)  
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Nr. (møtenr. 

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

• Det er bad mellom alle dobbeltrom på K2, slik at fire senger deler et bad. To 

enerom deler et bad, mens fire enerom (hvorav to kontaktsmitteisolater) 

har egne bad. 

• Det er ønskelig at desinfeksjon og lager rent legges mer sentralt i 

midkjernen.  

• Det er tidligere avklart at det skal være et kjøkken med oppvaskfunksjon i 

etasjen, tilsvarende som i døgnområder. Plassering må bearbeides for å 

tilfredsstille krav til dagslys. Gruppen påpeker at det i hovedsak er pasienter 

på K2 som vil benytte dette kjøkkenet og ønsker at nærhet til dette området 

prioriteres. 

• Det er plassert et te-kjøkken på PO-dag. I tillegg kan man tenke at matvert 

ved kjøkkenet i K2 server PO ved behov. OUS må jobbe videre med 

driftsmodell for kjøkkenet. Fagkoordinator følger dette videre opp med 

kjøkkengruppen.  

 

Utforming av rommene og plassering av dører på K2 vil detaljeres i neste fase.  

 

 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

Nye OUS 

 

 

 

Neste fase 

 

 

 

 

 

 

Neste fase 

Info 

 

 

Åpen 

 

 

 

 

 

 

Åpen 

 

 

 

Info 

04-02-03  

 

 

08.03.047/08.0

3.044 og 

08.03.102/08.0

3.138 

PO-døgn 

• Et tremannsrom plassert lengst mot nord har kun indirekte dagslys. ARK 

ønsker innspill fra gruppen om dette er ok. 

• Desinfeksjon og lager rent er plassert noe desentralt og bør ligge mer 

sentralt i området. Gruppen foreslår at arbeidsstasjonen plassert i 

midtkjernen bytter plass med lager, rent og desinfeksjon.  

• Det er i tidligere møter diskutert behovet for større arbeidssoner som 

benyttes til rapportrom. Gruppen gir tilbakemelding om det er ønskelig å 

 

Gruppen 

 

 

 

 

 

 

13.10.22 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

opprettholde et stort arbeidsrom (arbeidsrom, tverrfaglig og arbeidsstasjon, 

ytre sone lagt sammen) eller om det skal deles opp. 

• Det ligger en felles kontor-pott i prosjektet som er til hele OUS. 

Hovedmengden av dette arealet er plassert i 11., 12. og 13.etasje. Det 

jobbes med å se på løsninger hvor flere kontorer innplasseres i 

funksjonsområder. Gruppen påpeker at det bør prioriteres flere kontorer 

inn i funksjonsområder og bemerker at det f.eks. vil være et stort problem 

for anestesileger om kontorene blir plassert for langt unna 

funksjonsområdene.  

 

Videre detaljering av rommene i området vil skje i neste fase. 

Gruppen 13.10.22 Åpen 

04-02-04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO-dag  

• PO-dag er plassert øverst i skråfløyen mot nord. Sløyfen til PO-dag fra 

operasjon anses av gruppen som lang, dette har vært tatt opp i flere møter. 

Etter en prioritering i OUS er denne plasseringen vurdert som den mest 

hensiktsmessige med hensyn til stordriftsfordeler mellom PO-døgn, K2 og 

intensiv ved natt/helg/ferie.  

• Det jobbes med å plassere flere samtalerom innenfor sammedagsmottaket i 

operasjonsgruppen.  

• Enerommene som er plassert i skråfløyen i overkant av trappesjakten bør 

endre plassering. Enerom er bemanningskrevende og bør trekkes mot PO-

døgn, da det er mer bemanning i dette området på vakttid. Behovet for 

skjermede rom er også størst på PO-døgn. Det foreslås at et firemannsrom 

flyttes på nordsiden/oversiden av trappesjakten. Enerom prioriteres på 

sørsiden av trappesjakten. 

 

 

 

 

 

 

Info 

 

ARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpen 
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Nr. (møtenr. 

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

 

 

08.03.081 

• Gruppen har meldt inn behov for et kontaktsmitteisolat. Dette må 

behandles som en programavklaring og prioriteres av Nye OUS.   

Rommet som eventuelt er aktuelt å gjøre om til kontaktsmitteisolat, 

08.03.081, er plassert noe isolert fra resten av avdelingen, noe som ikke er 

ønsket av gruppen. Det er ønskelig at rommet flyttes over til skråfløyen på 

PO-døgn siden av trappesjakten.  

• Det er planlagt med håndvask inne på enerommene til PO.  

• Gruppen ønsker at minst et arbeidsrom plassert på PO-dag har dagslys. 

 

Nye OUS 

 

 

ARK 

 

ARK 

 

 

 

 

Neste fase 

 

Neste fase 

 

Åpen 

 

 

Åpen 

 

Åpen 

04-02-05  Ekspedisjon  

Det er plassert en ekspedisjon i plan 2 som skal betjene hele etasjen. 

Ekspedisjonen er plassert sentralt ved heiskjernen.  

 

Info 

  

04-02-06  Toaletter 

Gruppen er bekymret for antall toaletter. Det skal i neste fase jobbes med antall 

toaletter og plassering av disse i hele bygget i et eget ‘toalettprosjekt’. 

 

Info 

  

04-02-07  Generelt 

• Det er planlagt med fire pårørenderom i plassert i overkant av 

sammedagmottaket. Gruppen er positiv til at disse nå er inne i prosjektet.   

• Plassering av rørpost er ok. – Det bør i tillegg plasseres en stasjon på K2. 

• Gruppen spiller inn at offentlige rom i trafikkarealer bør tilrettelegges for 

lekeområder for barn. Det ligger mye positiv energi i å se lekende, glade 

barn og dette vil virke positivt på andre pasienter og pårørende som 

beveger seg gjennom sykehuset.  

 

 

 

ARK 

 

 

 

Neste fase 

 

 

 

 

Åpen 

04-03 

 

 Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3 

Ingen gjenstående punkter utover det som er referert over.  
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Nr. (møtenr. 

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

04-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet.  

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 

OUS innen 13.10.22 kl. 12.00 

 

Da dette er siste møtet i gruppen, anses referatet som godkjent når gruppen har 
gitt sine skriftlige tilbakemeldinger.  
Innspill med behov for videre oppfølging tas med i detaljprosjektet (planlagt 
oppstart 2023).  

 

 

Gruppeleder 

 

 

 

 

13.10.22 

 

 

 

Åpen 

04-05  Veien videre 

Forprosjektrapporten behandles i prosjektstyret 26. oktober 2022. Deretter 
sendes den til behandling internt i OUS og i styret til OUS, før behandling i styret 
Helse Sør-Øst RHF (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 vi har jobbet med i D4-møtet i dag.   
Aktivitet E med informasjon til sykehuset er under planlegging i OUS og vil 
sannsynligvis omfatte allmøter og temamøter.  
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15. september 2022

Medvirkningsmøte D4
MVG 7.1 Intensiv og PO, 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

15.09.22:
Medvirknings-

møte nr. 9
(D4)

13.10.22:
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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