
 

                                                                                                                                                                     

Protokollvedlegg 65 2022 Kontor- og møteromsløsning i nye sykehus - Programstyre 
Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Vernetjenesten legger ved protokollvedlegg til «65 2022 Kontor- og møteromsløsning i nye sykehus». 

Vernetjenestens er informert om at arbeidet i medvirkningsgruppearbeidet for kontorplasser har 
vært utfordrende, og at det er flere viktig forhold og avklaringer som ikke er besvart. 
Eksempelvis nevnes arbeidsoppgaver, organisering, og brukerne av kontorarealet, samt kartlegging 
av fremtidens kontorbehov. 

Alle forslag som ble presentert for programstyret nevner løsning om stillerom. Vernetjenesten er 
skeptisk til hvorvidt stillerommet vil ivareta krav i lovverk og forskrift med tanke på et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. Vår erfaring fra dagens sykehusbygg er at deler av OUS tar i bruk kreative løsninger for 
å dekke kontormangler. Det finnes flere eksempler med bruk av lagerrom og andre arealer som ikke 
ivaretar ansattes helse og krav til kontorutforming. Med denne historikken ønskes vernetjenesten at 
stillerommet funksjon, størrelse og utforming diskuteres videre. 

Vernetjenesten velger å støtte forslag B. Dette grunnet at medvirkningsgruppen var samlet om å gå 
bort i fra utkast A med vesentlig 6-delt kontorløsning. Medvirkningsgruppen har hatt et arbeidsmøte 
med revidering av utkast B, og det forventes at dette arbeidet utredes videre. 

Med bakgrunn i de diskusjoner som foregår i medvirkningsgruppene, ber vernetjenesten om at 
programstyret holdes orientert om arbeidet. En presentasjon av den helhetlige kontorløsningen må 
bli presentert i programstyret når denne foreligger. 
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Protokollvedlegg Sak 66 2022 Eventuelt - Takterrasse ved Nye Rikshospitalet:
- Programstyre Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Vernetjenesten legger ved protokollvedlegg til «Sak 66 2022 Eventuelt - Takterrasse ved Nye 
Rikshospitalet:» for å tydeliggjøre sin vurdering og mening om programstyrets vurdering av saken. 

Prosess og saksbehandling
Det vises til «SAK 2022-34-00 Endring av romprogram for barn og ungdom ved Nye Rikshospitalet». I 
forbindelse med saken ble takterrasse i fremtidig bygg N en del av innhold og forslag til vedtak. I 
vedtaksdiskusjonen ble det fremmet eget område for pårørende. Saken ble fremlagt ved at vedtaket 
kun var førende for et lite område av takterrassen. I etterkant av vedtak er nye premisser presentert 
for medvirkningsgruppen for Barn og ungdom. Nye løsninger vil ivareta pasienter og pårørende på en 
god måte, men vil ikke sikre bruksmulighet for sykehusets ansatte (med unntak i sin rolle som 
oppfølging av pasienter og brukere). I programstyrets diskusjon uttaler representant for Nye OUS at 
premissene om takterrassen som rent pasient- og pårørendeareal har ligget til grunn fra oppstart av 
arbeidet. Vernetjenesten kan ikke kjenne seg igjen i dette, og har ikke klart å oppdrive 
dokumentasjon på disse premissene. Dette gjelder for både medvirkningsgruppen og programstyret 
for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  

Takterrasse – velferd og fremtidige utfordringer 
Velferdsordninger ved Oslo universitetssykehus vil i fremtiden sees i sammenheng med rekrutering 
og bibehold av kvalifisert personale innenfor alle nødvendige profesjoner. Det er forespeilet at vi står 
ovenfor en fremtidig utfordring med mangel på kompetent arbeidskraft, i tillegg til sterk konkurranse 
om rekrutering og å beholde ansatte. Gode velferdsordninger, som takterrassen, vil ha en innvirkning 
når helsepersonell vil vurdere fremtidig arbeidsplass. 
Takterrassen vil gi mulighet for lett tilgang til frisk luft og hyggelige omgivelser for de ansatte. Det vil 
kunne være en miljøskaper på arbeidsplassen. Med moderne utstyr og enkel tilrettelegging vil man 
kunne utvide bruksområde til ulike sosiale og faglige formål. 

Per nå er det kun planer for en takterrasse ved Nye OUS. 

Konklusjon 
Vernetjenesten er ikke tilfreds med at Nye OUS velger å ikke ivaretatt ansattes på fremtidig 
takterrasse. Med utgangspunkt i utforming og arealstørrelse, er dette et stort nok område for 
pasienter, deres familier og ansatte. 
Det forventes at dette tas opp videre for å sikre nødvendige velferdstiltak for fremtidens sykehusdrift 
og arbeidsmiljø.  I den sammenheng ber vernetjenesten om at Programstyret får presentert  
rapporten fra arbeidsgruppen om velferdstiltak ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet.
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Programstyremøte Nye Aker og Nye
Rikshospitalet
fre. 03 juni 2022, 08.00 - 10.00

Forskningsparken / Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Eva Bjørstad (Programstyreleder), Morten Mowe (Styremedlem), 
Paulina Due-Tønnessen (Styremedlem, Fraværende ved: 56 2022, 57 2022, 58 2022, 59 2022, 66 2022), 
Marit Lieng (Styremedlem, Fraværende ved: 60 2022, 61 2022, 62 2022, 63 2022, 64 2022, 65 2022, 66 2022), Bjørn Bendz (Styremedlem), 
Geir Teigstad (Styremedlem, Fraværende ved: 66 2022), Catherine Bjerke (Styremedlem), Jonathan Faundez (Styremedlem), 
Therese Heggedal (Styremedlem), Erik Høiskar (Styremedlem), Else Lise Skjæret-Larsen (Styremedlem), Espen Vollan (Styremedlem), 
Anne Giertsen (Styremedlem)

Fraværende: Morten Tandberg Eriksen (Styremedlem), Erna Hogrenning (Styremedlem)

Nye OUS
Bjørn Aage Feet (Programleder Nye RH), Sigrid Ingeborg Rannem (Programleder Nye Aker), Joana Carina Goncalves (Referent), 
Ivar Greiner (Kommunikasjonsrådgiver)

Andre tilstede
Nina Engelhardtsen Fosen (Avdelingsleder eiendom OSS, Til stede ved: 58 2022), 
Kirsti Tangen-Fosser (Prosjektleder Rokade Aker sykehus, Til stede ved: 58 2022), Nils Einar Wilhelmsen (Klinikkontakt HLK)

Møteprotokoll

56 2022
Godkjenning av dagsorden
Vedtak:
Programstyret godkjente dagsorden.

Beslutning
Eva Bjørstad

57 2022
Godkjenning av protokoll
Det er kommet et innspill om justert vedtakstekst på sak 54 2022. Vernetjenesten ønsker å endre siste setning til
"Vernetjenesten og Fagforbundet støtter ikke forslaget. Vernetjenesten legger ved protokollvedlegg med begrunnelse".
Det er i tillegg oversendt et protokollvedlegg som legges ved protokollen. Forslag til justert vedtakstekst godkjennes av
programstyret.  

Vedtak:

Programstyret godkjenner protokoll fra 22. april 2022 med justert vedtakstekst. 

Beslutning
Eva Bjørstad

58 2022
Presentasjon av prosjekt Rokade Aker
Kirsti Tangen-Fosser presenterte Rokade Aker sykehus - oppstart av konseptfasen.
Konseptfasen skal være ferdig til jul 2022. 

Kommentarer:
Hva skjer med Bygg 6 og 99? 
Bygg 6 og bygg 99 må rives innen 2032 etter pålegg fra kommunen. Ligger utenfor dette mandatet. 

Hva skjer med Bygg 23? Det er ikke avsatt en dato? 
Den er tatt ut av HSØ sitt oppdrag. OUS må ta rehabiliteringen selv. Ikke fastsatt en dato for dette.

Brukerorganisasjonen etterlyser deltakelse i gruppen. Det er gått en henvendelse til brukerorganisasjonene om
deltakelse. Denne er foreløpig ikke besvart. Programleder Nye Aker purrer opp Prosjektleder for
brukerrepresentanter. 

Orientering
Kirsti Tangen-Fosser
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Vedtak:
Programstyret tar sak om presentasjon av prosjekt Rokade Aker til orientering. 

Til stede: Nina Engelhardtsen Fosen (Avdelingsleder eiendom OSS), Kirsti Tangen-Fosser (Prosjektleder Rokade Aker
sykehus)

59 2022
Risikorapportering for mai Nye Aker
Sigrid Rannem presenterte risikorapport for Nye Aker mai 2022.

Kommentarer:
RSK22-100 Ikke tilstrekkelig areal for felles Sterilforsyning i Nye RH/Aker i etappe 1 - Hvor store arealer er det
snakk om? 
Det kan være snakk om større arealer, avhengig av brutto/netto-faktor, grad av automatisering og plassering av
lager. 

Simuleringene som gjøres på fremføringsaksene og Vare- og distribusjonssentralen gjøres sammen med HSØ PO.
Det gjennomføres et stort arbeid sammen med HSØ PO. Paulina Wedde står som ansvarlig.

Savner å ha en overordnet risiko med helhetsbilde i rapporteringen.

RSK21-0121 Risiko for at man enten må redusere i kapasitet eller i funksjonalitet for å holde seg innenfor
rammen på areal/kostnad - Det foreslås at denne risikoen tas inn igjen som overordnet risiko. 

Forslag til risiko: Kan det å ikke klare å holde seg innenfor rammen på areal/kostnad bety at vi må ha noe aktivitet
igjen på Ullevål utover det som allerede er planlagt?

Vedtak:
Programstyret tar orienteringen til etterretning.

Orientering
Sigrid Ingeborg Rannem

60 2022
Omdisponering av areal plan 2 Nye Aker
Sigrid Rannem presenterte sak om omdisponering av areal plan 2 Nye Aker

Kommentarer:
Det påpekes at det er et behov for mer areal til pårørende på plan 2. Oppfordrer til at man arbeider med å få
hentet mer areal til dette. 
Det er medvirkningsgruppene som har meldt inn behovet om økt støtteareal til plan 2. Det er store behov for
støtterom og det virker som behovet for PO-plasser er overdimensjonert. 

Det at det forelå et grunnlag for dimensjonering i utgangspunktet, betyr ikke at man ikke kan revurdere
dimensjoneringen. 

Vedtak:
Programstyret støtter forslag til omdisponering av PO-plasser på Nye Aker.

Beslutning
Sigrid Ingeborg Rannem
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61 2022
Risikorapportering for mai Nye Rikshospitalet
Bjørn Feet presenterte risikorapport for nye Rikshospitalet mai 2022.

Kommentarer:
RSK22-022 Endret funksjon av deler av eksisterende sykehusareal som følge av at nye bygg legges tett inntil
eksisterende bygg - HSØ PO skal kartlegge dette, med frist 1.12.22. Fristen høres sen ut. Det er en del arbeid i
rokadeprosjektet og prosjektet må vite noe om mulighetsrommet. 

Det ser rart ut at en del av kostnadstilpasningene kun fokuserer på gevinstrealisering som konsekvens.
Konsekvensene handler om mye mer enn det.

MUL22-001: Psykiatrien bør også hensyntas i dette mulighetsbilde. 

RSK22-0018 Vare- og distribusjonssentral (VDS): burde ha vært høyere risikovurdert. Foreslår at man ser på
risikovurderingen på nytt. 

Pårørendearealer - barneintensiv. Det er en del rom hvor det ikke er plass til foreldreovernatting. Det foreslås at
det skal legges et annet sted. Dette støttes ikke fra brukerrepresentantene. Saken bør vurderes lagt inn som en
risiko.

Gevinstrealisering er ikke den eneste konsekvensen - funksjonalitet, beredskap og pasientbehandling bør
eksempelvis også vurderes.

Vedtak:
Programstyret tar orienteringen til etterretning. 

Orientering
Bjørn Aage Feet

62 2022
Risikoanalyse vurdering av trafikale forhold ved nye RH, adkomst akuttmottak
Bjørn Feet presenterte risikoanalyse vurdering av trafikale forhold ved nye RH - ankomst akuttmottak.

Kommentarer:
Hvordan løsningen skal være er ikke fullstendig risikovurdert enda. HSØ PO arbeider videre med dette. Vedtaket
gir dem en mulighet for å jobbe videre med dette.
Forutsetter at gangveifunksjonen ivaretas.

Vedtak:
Programstyret støtter forslaget om at beredskapsveien fra avkjøringsrampen til ring 3 inn til akuttmottak også skal kunne
benyttes til ambulanser under utrykning, og programstyret ber HSØ PO arbeide for at dette blir realisert. Det forutsettes
at myke trafikanter skjermes fra ambulansetrafikk. 

Beslutning
Bjørn Aage Feet

63 2022
Konsekvensutredning for produksjon av mat utenfor Rikshospitalet
Bjørn Feet presenterte sak om konsekvensutredning for produksjon av mat utenfor Rikshospitalet.

Kommentarer:
Vanskelig å vurdere dette før vi har fått simulering og totalt bilde. 
Redd for at dersom man venter til dette, så vil det være for sent. 
Ber om at saken behandles i programstyremøte så snart den er klar.
Ønsker at man er tydelig på hva vi ønsker skal være på plass når vi skal ta stilling til utredningen. Simuleringen
må være kvalitetssikret. Tallene som skal inn i logistikksimuleringen må være kvalitetssikret av brukere.

Kommentar ettersendt 23.06.22: 
Kommentar til sak om Konsekvensutredning for produksjon av mat utenfor Rikshospitalet, som ble gjort om til en
orienteringssak.
Det må presiseres at nødvendig logistikkutredning innebærer blant annet følgende og dette ble sagt i møtet av
undertegnet:

Behovsanalyse og lagerkapasitet for ulike grupper. Dette har vært etterlyst i logistikkarbeidet i MVG12 (logistikk)
Det må utarbeides forslag til løsning for mottak/lagring av ukurante varer (som var planlagt i Q)
ROS trafikkavvikling og trafikksikkerhet i adkomst til varemottaket i A1 er ferdigstilt (denne må sess i sammenheng
med ROS (sak 2022.62)
ROS analyse av varedistribusjonsenter (VDS) på NRH. (jfr. dok 2022.63.01)

Orientering
Bjørn Aage Feet
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Vedtak:
Programstyret tar konsekvensutredningen for produksjon av mat utenfor Nye Rikshospitalet til orientering.
Programstyret ber om at saken fremmes når nødvendige logistikkutredninger er gjennomført.

64 2022
Offentlig ettersyn og høring vedrørende statlig reguleringsplan
Sigrid Rannem presenterte sak om offentlig ettersyn og høring vedrørende statlig reguleringsplan.

Kommentarer:
Har Nye OUS tenkt til å bruke dette tidsrommet til noe?
Nye OUS jobber med et utkast til høringssvar på vegne av sykehuset. 

Vedtak:
Programstyret tar saken til orientering.

Orientering
Sigrid Ingeborg Rannem

65 2022
Kontor- og møteromsløsning i nye sykehus
Bjørn Feet presenterte sak om kontor- og møteromsløsning i nye sykehus.
Fire alternativer for kontorutforming, som også er presentert for medvirkningsgruppe 21 kontor og møterom, ble
fremvist.

Kommentarer:
Medvirkningsgruppene formidler bekymring om at det er for få kontorarbeidsplasser i nye sykehusbygg.

Vernetjenesten er bekymret for at stillerom/telefonbokser lett kan bli brukt som permanente kontorer. 
Legeforeningen formidler at medvirkningsgruppe 21 ønsker alternativ D. 

Vedtak:
Programstyret gir sin tilslutning til at kontorarbeidsplasser innenfor medvirkningsgruppe 21 (kontor og møterom) sin
arealramme, planlegges videre med utgangspunkt i alternativ B i programstyresaken.

 Protokollvedlegg 65 2022 Kontor- og møteromsløsning i nye sykehus_Programstyre Nye Aker og Nye
Rikshospitalet.pdf

Beslutning
Sigrid Ingeborg

Rannem/Bjørn Aage Feet
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66 2022
Eventuelt
Det er fem saker til eventuelt.

Videre prosess: 
Ønskelig med mer informasjon om forprosjektrapporten i det neste programstyremøtet.

Gjennomgang av økonomiberegning: 
Det er ønskelig med en orientering om de økonomiske vurderingene som gjøres.

Pasienthotellet:
Det er ønskelig at denne saken orienteres om før sommeren. 
Saken er ferdig behandlet og programstyret forholder seg til vedtak i sak 23 2022.

Takterrasse ved Nye Rikshospitalet:
Det skal bygges en takterrasse ved Nye Rikshospitalet i bygg N over Barne- og ungdomssenteret. Denne takterrassen
er tidligere blitt behandlet i programstyret i sak 34 2022, med vedtak om et dedikert område for pårørende. Takterrassen
er foreløpig tegnet som et aktivitetsområde for pasienter og pårørende. Det er ikke satt av egne områder for sykehusets
ansatte. Vernetjenesten ønsker at dette behandles i programstyret.

Kommentarer til takterrasse:
Forutsetningen har vært at barn skulle få et skjermet område for barn på taket. Prinsippet er at barnet skal
skjermes fra voksne. 
Brukersiden ønsket et eget område for pårørende på takterrassen (noe areal ble fjernet fra barnesenteret). 
Det er ikke et eget krav om at ansatte skal ha tilgang her. Vernetjenesten har fremmet et ønske om at man skal
kunne ha et område for ansatte.

Saken er ferdig behandlet og programstyret forholder seg til vedtak i sak 34 2022.

Kommunikasjon, samhandling og resultat:
Vernetjenesten får tilbakemeldinger om at innhold som blir sagt i medvirkningsgruppemøter pyntes på og gjengis
mangelfullt (gjerne til fordel av ønsket retning). Uttalelser tas ut av kontekst og får uheldige følger for videre
kommunikasjon og beslutning. 

Denne saken ble ikke gjennomgått og tas opp i neste programstyremøte.

 Protokollvedlegg Sak 66 2022 Eventuelt - Takterrasse ved Nye Rikshospitalet_ Programstyre Nye Aker og Nye
Rikshospitalet.pdf
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