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ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG 
tilsluttet Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening 

 
 
 
 
 
 

ÅRSBERETNING 2018  
 
 Arkitektforums formål er:  
”..ved studier, foredrag, diskusjoner og på annen måte å holde medlemmene à jour 
med tendenser og nyskapninger innen planlegging og bygging av helsebygg, samt å 
utveksle meninger og erfaringer om disse emnene.”   
 
Dette er utgangspunktet for å vurdere Arkitektforums virksomhet i kalenderåret 2018.  
Utkastet til årsberetning legges fram på generalforsamlingen 14. mars 2019. 
 

Styret og valgkomiteen 2018  
Følgende styre og valgkomité ble valgt på generalforsamlingen i Oslo 15. mars 2018:  

Leder:     Inger Johanne Rushfeldt  gjenvalgt for 2 år 

Styre:     Eli Undlien Søvik    ikke på valg, ett år igjen 

     June Haugen Welo    ikke på valg, ett år igjen 

     Per Kleve      ikke på valg, ett år igjen 

     

 

Rune Reinås   ikke på valg, ett år igjen 

Varamedlemmer:  Marte Loen ikke på valg, ett år igjen 

     

 

Unn Therese Kvernstuen ny, valgt for 2 år 

Valgkomité:    Michael Ramm Østgaard  gjenvalgt for 2 år 

     Kari Anne Munthe Kaas  ikke på valg, ett år igjen 

     Eirik Oen Lie     ikke på valg, ett år igjen 

 

Marte Loen og Eli Søvik er tekniske webredaktører for vår hjemmeside 
www.arkitektforum.org.  

Arkitektforums medlemmer er fortsatt stort sett konsentrert om sykehusplanlegging, 
prosjektering og utbygging, selv om det er en tendens til større aktivitet på området 
omsorgsboliger, sykehjem og psykiatri. De store sykehusutbyggingene i Oslo, 
engasjerer. 
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Arkitektforums aktivitet 2018 
Medlemsmøte: Tjenestedesign, 23. januar 
Første medlemsmøte ble avholdt 23. januar hos Ratio arkitekter.  
Tema tjenestedesign ble presentert ved Jonathan Romm – AHO & HALOGEN.  
Prosjektet Ny skjermingsenhet ved Akuttpsykiatrisk enhet, OUS, ble presentert av 
Christine Rosenqvist – brukerrepresentant Mental helse, Ann Færden – psykiater og 
overlege, Åshild Stav – senior designer EGGS Design og Jan Svartsund – arkitekt 
MNAL Brandl.  
Prosjektet Storbylegevakta på Aker, Oslo kommune, ble presentert av Halvor 
Krogstad Skrede, designer Comte Bureau. 
Temaet var engasjerende og det ble konkludert med behov for mer tid til debatt i 
etterkant av foredragene. Møtet hadde i overkant av 30 deltakere. 
 

Sykehusutbyggingskonferansen 15. og 16. mars  
Sykehusutbyggingskonferansen 2018 ble avholdt på Oslo Kongressenter. I løpet av 
2 tettpakkete dager fikk vi høre om behov og muligheter for å kombinere felles 
standarder og god arkitektur; belyst av utbygger, arkitekter og utførende. Vi fikk høre 
om erfaringer også fra Sverige og Danmark, om funksjoner, kvalitet, helende 
arkitektur og uttrykk/ estetikk. Dag 2 gikk årets befaring til det nye LHL-sykehuset 
Gardermoen, presentert av utbygger, brukere og sykehusplanleggere. Med mange 
innspill under oppsummering- og spørsmålsrunde i etterkant av befaringen.  

Med noe over 100 deltakere var arrangementet et vellykket møtested for 
sykehusplanleggere, og en oppfølging av ønske fra generalforsamlingen 2017 om 
fokus på evaluering og innhenting av erfaring fra ferdige prosjekter. 
Det var 79 betalende deltakere på konferansen.  
 

Generalforsamling 2018, 15. mars  
Generalforsamling ble avholdt på Oslo Kongressenter, Oslo. 
Inger Johanne Rushfeldt fungerte som møteleder, og har fungert som styreleder for 
leder Randi Grimeland.  
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt enstemmig.   
Under eventuelt ble neste års sykehusutbyggingskonferanse foreslått lagt til Bergen. 
Campus Ås foreslås som sted for befaring til sykehuskonferansen i 2020. Da vil 
bygget være klart og være i en testperiode før det blir innflyttet.  
 

Medlemsmøte: Tre sykehusprosjekt, 24. mai  
Medlemsmøte med presentasjon av tre sykehusprosjekt som er under prosjektering, 
ble avholdt hos Ratio arkitekter.  
Foredragsholdere var Hanne Hemsen – Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) 
ved Nordic og Aart arkitekter, Kari Anne Munthe-Kaas – Nytt sykehus i Drammen 
ved Ratio arkitekter, LINK arkitekter og Bølgeblikk arkitekter, og Michael Ramm 
Østgaard – Haugesund sykehus ved Momentum arkitekter. 
Temaet var aktuelt og det ble en god debatt i etterkant av foredragene. Møtet hadde i 
underkant av 40 deltakere. 



   3 

Studietur 30. og 31. august 2018 
Arkitektforums årlige studietur gikk til Danmark, med fokus på psykiatri. Studieturen 
ble fulltallig med 20 påmeldte. Tidspunktet for studieturen ble flyttet fram til august da 
det var ønske om å gjennomføre tur til Danmark sensommer i stedet for oktober.  
Fly til København, med avreise buss til følgende prosjekter: 

 Rettspsykiatri og Center for spiseforstyrrelser, Ballerup 
 Psykiatrisk sykehus, Slagelse 
 Rettspsykiatri, Middelfart 
 Psykiatrisk sykehus, Vejle 
 Psykiatrisk sykehus, Aabenrå 

Middag og overnatting var på Hindsgavl slot, Middelfart.  
 

Medlemsmøte: Nye sykehus på Gaustad og Aker, 5. november  
På oppfordring fra medlemmer ble det arrangert medlemsmøte med gjennomgang av 
skisseprosjekt for nye sykehus på Gaustad og Aker, møtet ble avholdt hos Ratio 
arkitekter. Foredragsholdere var Hanne Hemsen, Anders Lager fra Nordic og Anne 
Underhaug fra Aart Arkitekter, som presenterte planene for Aker sykehus, og Per 
Christian Brynhildsen fra Ratio arkitekter og Anne Guri Grimsby fra Arkitema, som 
presenterte Gaustad sykehus så langt de var kommet. 
Det ble tid for engasjert diskusjon blant nesten 70 deltakere. 
 

Webside   
Websiden www.arkitektforum.org fungerer godt, utforming og funksjonalitet er bra.   
  
 

Annen aktivitet  
Artikler i HMT, Helsetjenesten/ Medisin/ Teknikk   
Arkitektforum har fast spalte i HMT, og får på denne måten spredd nyheter, tips og 
faglige synspunkter til over 2000 viktige beslutningstakere i helsetjenesten 6 ganger i 
året. Arkitektforums leder er ansvarlig for spalten, temaer og forfatter diskuteres og 
besluttes i styret. I 2018 har Arkitektforum for helsebygg produsert fem artikler 
forfattet av styrets medlemmer. 
 
Artiklene og reportasjene sendes til medlemmene som nyhetsbrev via egen 
epostsending i tillegg til å legges ut på www.arkitektforum.org.          
 
 

Ekstern aktivitet  
Norsk Sykehus og Helsetjenesteforening (NSH)  
Arkitektforum er kollektivt tilsluttet NSH. Vi arrangerer den årlige 
sykehusutbyggingskonferansen i samarbeid med NSH, og er ansvarlig for 
programmet. Programkomiteen i 2018 har bestått av Anne Guri Grimsby, Bror 
Ragnar Hansen, Florian Wagnerberger, Inger Johanne Rushfeldt, Knut Bergsland, 
Palle Bo Rasmussen, Tarald Rohde og NSHs sekretariat. 
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Samarbeid med NTNU  
Det ble i 2016 opprettet et samarbeid med Arkitektavdelingen ved NTNU. Oppfølging 
av dette arbeidet er tatt opp under årsmøtet i 2018. Målet er å bidra med temaer for 
master- og phd-oppgaver og vi har en kontinuerlig forespørsel ute blant våre 
medlemmer for å få tak i problemstillinger som kunne være aktuelle i denne 
sammenheng. Arbeidet er ut over dette ikke fulgt opp i 2018. 
 

Samarbeid andre organisasjoner 
Styret vurderer å sende medlemmer som deltakere til ulike konferanser i inn og 
utland for å øke kompetansen og knytte kontakter. Arkitektforum for helsebygg er i 
denne sammenheng nå formelt blitt medlem av Architects for Health.  
 

Internasjonale kontakter   
Styret har etablert kontakt med professor arkitekt Bas Molenaar fra Rotterdam med 
tanke på å utvide våre internasjonale kontakter. Knut Bergsland er fortsatt norsk 
representant i UIA – Public Health Group, og er med i Executive Committee i denne 
foreningen. UIA PHG er tilsluttet Union of International Architects, og har 
helsebyggarkitektur som ansvarsområde, gjennom et arbeidsprogram (Work 
Programme).   
 

Forholdet til medlemmene  
Arkitektforum har ca. 140 medlemmer. Det er etablert en direkte innmeldingsmulighet 
på vår nye nettside. Styret sender nyhetsbrev og egne meldinger til medlemmene 
gjennom e-mail, og har etablert egen facebookgruppe. 
 

Økonomi   
Arkitektforum har en god økonomi, med frihet til å ta initiativ til å gjennomføre ulike 
aktiviteter og arrangementer. Vår viktigste inntektskilde er medlemskontingenten og 
de årlige sykehusutbyggingskonferansene. I 2018 ble det likevel ikke utbetalt noe til 
Arkitektforum etter konferansen, da det var for få betalende påmeldte.  
Henviser ellers til regnskap for 2018.  
  

Vurdering  
Styret har arbeidet godt og har fått utrettet mye i 2018. Arbeidet har vært jevnt fordelt 
på styrets medlemmer. Medlemsmøtene i januar, mai og november har vært meget 
godt besøkt, med opp mot 70 deltakere, og studieturen var fulltallig og med flere på 
venteliste. Bidrag til HMT har bestått av 5 artikler. Sykehusutbyggingskonferansen i 
Oslo fikk et godt program med en flott befaring. Det er ønske fra NSH om flere 
deltakere. Arkitektforums nettside fungerer godt, økt brukervennlighet.   
Det har vært fire styremøter i 2018.  

   

Inger Johanne Rushfeldt, styreleder  

Trondheim, 27.februar 2018.  

  


