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Samlokalisering og flytting av Det medisinske fakultets sekretariat til Sogn 

Arena 

 

Det har i mange år vært arbeidet for en samlokalisering av sekretariatets seksjoner til et felles lokale, på en 

flate, for å fremme samarbeidet i sekretariatet og seksjonene imellom. Det er dessuten ønskelig med en 

større grad av samling av Institutt for helse og samfunn. Dette lar seg nå realisere med flytting av 

fakultetssekretariatet til 2. etasje i Sogn Arena. Lokalene som fraflyttes i Forskningsveien overtas av Helsam.  

I Sogn Arena vil man da ha åpent kontorlandskap med god tilgang på møterom og stillerom. 

 

Fakultetssekretariatet har i dag medarbeidere som er spredt på følgende adresser: 

 Forskningsveien 3A (2. + 3. etasje): 33 arbeidsplasser 

 Veilaboratoriet, Gaustadalléen, 2. etasje: 4 arbeidsplasser 

 Veilaboratoriet, Gaustadalléen 6. etasje: 5 arbeidsplasser 

 Søsterhjemmet, Ullevål: 1 arbeidsplass 

 Studieseksjonen, Domus Medica: 2  arbeidsplasser 

 Forskerlinjen, Domus Medica: 2 arbeidsplasser  
 

Det ble opprettet et prosjekt på dette hvor Tove Blix og Kari Hegerstrøm har arbeidet sammen med Bertel O. 

Steen Eiendom og Scenario interiørarkitekter. Fakultetet har leieavtale tilsvarende som leieavtalen for 4. 

etasje (som disponeres av ulike enheter ved UiO), med samme utløpsdato. Leieprisen er den samme, men 

Det medisinske fakultet får lokalene fullt møblert – etter egen planløsning og delvis leiefritak i 2010. 

 

Det er opprettet et brukerutvalg bestående av følgende personer: 

 Tove Blix - prosjektleder  

 Silje Buset Glette - repr. fra Arkivet 

 Astrid Siegmund-Breivik - repr. fra Økonomiseksjonen 

 Mette L. Johannessen - repr. fra Internasjonal seksjon 

 Marianne Baksjøberg - repr. fra Forskerutdanningen - samt at hun er fakultetssekretariatets 
verneombud 

 Marianne Midthus Østby - repr. oppnevnt for tjenestemannsorganisasjonene  

 Kari Hegerstrøm - prosjektkoordinator - og repr. fra Fellesadministrasjonen 
 
Brukerutvalget har vært med på møter med Scenario. De har også vært med å plukke ut møbler til 
arbeidsplasser, møterom, stillerom samt fellesarealer. Arealene vil gjenspeile fakultetet og UiO i farger, tema 
og man blir ”nysgjerrrig” når man kommer inn. Man har valgt farger og tekstiler som er gode og 
representative. Det estetiske og trivsel er ivaretatt. Man får romslige arbeidsplasser og godt med 
oppbevaring ved arbeidsplassen. Sogn Arena er et nybygg med godt med lys inn og gjennomgående lys i 



etasjen. Solskjerming er også ivaretatt med panelgardiner i og med at man har glassfasade så å si over hele 
bygget.  
 
Det har vært løpende dialog med Universitets senter for informasjonsteknologi (USIT) slik at man har 
oppdatert informasjon om infrastruktur og muligheter og evt begrensninger innenfor dette. Ved innflytting 
vil alle få stasjonær PC samt ordinær bordtelefon. Dette er utfra innmeldte behov. Dette kan man – etter å 
ha gjort noen erfaringer – evt bytte ut hvis behovet er der. Det vil være trådløst nett i hele etasjen. Ved 
innflytting er det ikke mulig å ha trådløs telefon. Dette arbeider USIT med en løsning for som da kan komme 
på plass høsten / vinteren 2010. Det vil være bærbare PC til utlån for de som har behov for dette. Alle 
stillerom vil ha mulighet for PC. 
 
Seksjonene har fått komme med ønsker om hvor seksjonene ønskes plassert i arealplanen. Seksjonslederne 
har gitt tilbakemelding på hvor den enkelte medarbeider bør ha sin arbeidsplass. I samarbeid med 
seksjonene er det i  arealplanen tatt høyde for noe vekst i bemanningen. Alle ansatte har hatt tilbud om 
befaring i lokalene nå før byggearbeidene tar til. De aller fleste har benyttet seg av dette tilbudet. 
 
28. – 29. april arrangeres det seminar for alle ansatte. Da skal man diskutere bl.a. ”kjøreregler” for hvordan 
man arbeider i åpent landskap. Det planlegges et oppfølgingsseminar tidlig på høsten, hvor man kan 
”evaluere” hvordan ting har fungert så langt.  
 
Så langt i prosessen er alt i rute, og man kan opprettholde planlagt flytting i uke 24. (14. – 18. juni). 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Fremdriftsplan, datert 26.3.2010 
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