
Introduksjon til 
forprosjekt
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Praktisk gjennomføring av 
medvirkningsgruppenes arbeid
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Revidert plan forprosjekt skal ta hensyn til

• Aktiviteter på kritisk linje

• Skånsom belastning på helsepersonell som står i en pandemi

• Mulighet for gjennomføring av virtuelle møter 
(det skal åpnes opp for teams fra skype tilsvarende som for andre heleseforetak)

• Mulighet for samhandling om utvikling av løsninger i byggene ved bruk av digitale 
verktøy (Modell for digitale innspill fra medvirkningsgruppene og  StreamBIM i møtene)

Endret rekkefølge på hovedaktiviteter, digital samhandling første 
måneder og forskjøvet oppstart av medvirkningsgrupper til uke 9 



Feb April Mai

o Endelig rominnplassering av rom innen funksjon.

o Endelig beskrivelser av funksjonsmessige og 

bygningsmessige krav til utvalgte unike rom.

o Definere «Hvite områder» arealer som ikke 

prosjekteres før utstyrsanskaffelsen).

o Innarbeidelse av justering regulering

o Innarbeidelse av virksomhetsrapporter

o Hovedprinsipper bygg og teknikk

o Justert funksjonsplassering 

Fase fastlegge funksjonsplasseringer

Fastlegge løsninger for unike 
rom og disponering innen funksjon

o Etablering av standardromskatalog

o Felles funksjonsprinsipper for begge 

lokasjonene 

Løsninger for standardrom og felles prinsipper
Felles for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

NovJuni Juli DesOktSepAugMarsJanDes FebJanDes April Mai Juni Juli SepAugMarsFebJanDes

Digital 
samhandling/ 

workshops

Oppstart 
medvirknings-

grupper



Møtesyklus forprosjekt

Uke 1, formøte Uke 5, 
ti lbakemelding Nye OUS

Uke 3, medvirkningsgruppe Uke 4, referatUke 2, utsendelse

 Presentasjon av foreløpige 
skisser. Avklaringer mellom PG, 

PO og Nye OUS

Oppdaterer skisser etter 
tilbakemeldinger fra møte, referat 
og tilbakemelding på utsendinger
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Medvirkningsgrupper

Referansegrupper

Klinikk 4

Klinikk 1

Klinikk 3

Klinikk 2

Klinikkontakt

KlinikkontaktKlinikkontakt

Klinikkontakt

Forankring i klinikkene



Jeg er med i en arbeidsgruppe.
Å medvirke er veldig 
motiverende. Jeg skal jo 
jobbe her om 10 år.

Sykepleier (37)
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Mer informasjon om Nye OUS finner du her:

• Opplæringsside: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/forprosjekt-
introduksjon-og-opplering

• Internett: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus

• Intranett: http://intranett.ous-
hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=1030514&level=2

• Facebook Nye Oslo universitetssykehus: https://www.facebook.com/nyeous/

• Instagram: Nye_OUS: https://www.instagram.com/nye_ous/

• Podcast ‘Snakk om Nye OUS’: https://snakkomnyeous.podbean.com/

• Inspirasjonsside: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/muligheter-i-
fremtidens-sykehus

• Dokumentarkiv:  https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/dokumentarkiv
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