
Videresendt melding: 

Fra: "Ekornes, Beate" <beate.ekornes@sus.no> 

Dato: 22. juni 2022 kl. 14:56:20 CEST 

Til: Vibeke Vib <vibeke.kaarstad@icloud.com> 

Kopi: "Aukland, Ingrid" <ingrid.aukland@sus.no>, "Ringen, Ingrid" 

<Ingrid.Ringen@sus.no>, "Hauge, Sissel" <sissel.hauge@sus.no> 

Emne: SV: Nye Sus. 

Hei Vibeke og takk for mail.  

 

Det var synd at dere fikk et dårlig inntrykk av gangen i Mock up. Vi skal forsøke å svare ut 

kommentarene dine så godt det lar seg gjøre. 

 

Vi har ikke resepsjoner i sengeområdene. Dette er arbeidsstasjoner for ansatte, og har så høy 

skranke for at en skal ha en viss skjerming for de som jobber der, og for det som foregår i 

korridoren. Det som hele tiden har vært en del av tanken når det gjelder universell utforming 

her er at kortsiden ved vasken er åpen og kan benyttes for å få kontakt dersom en for 

eksempel sitter i rullestol eller er kortvokst. Her var det altså nødvendig å ta hensyn til de 

ansattes arbeidssituasjon. 

 

Det er imidlertid resepsjoner/- ekspedisjoner i hovedinngangene til alle byggene, der 

ekspedisjonene er nedsenket for at rullestolbrukere og andre som har behov for det enkelt 

kommer til. 

 

Når det gjelder kontrast mellom gulv og vegg, er det planlagt med et list rundt dørene i 

mørkere farge som vil markere overgangen mellom vegg og dør. Denne er ikke satt opp enda i 

Mock-up.  

Det kan også nevnes at Stavanger kommune ha vært på tilsyn på byggeplassen i forhold til 

universell utforming i byggene.  

 

Det er ikke lagt opp til taktile ledelinjer i sengearealene. De ledelinjene/ punktene du refererer 

til fra Mock-up er ledelinjer for brann.  

 

Det er som du vet ledelinjer fra torget og inn i hovedvestibylene og videre til trapp og heis. 

 

Vi har hatt en grundig vurdering i forhold til benyttelse av teleslynge i byggene. Vi har valgt 

et system som heter Phonak Roger i noen av møterommene, mens det i resepsjoner/skranker 

benyttes tradisjonell teleslynge.  

 

Vi har benyttet arkitektene som har vært med i hele prosjektperioden til å utforme alle bygg. 

Da er krav til universell utforming ivaretatt. De har lang erfaring med dette.  

 

Det dere så i Mock up er slik en sengeetasje og en arbeidsstasjon vil se ut i det nye sykehuset 

(de er allerede bygget). Vi har hatt bred brukerinvolvering av både ansatte og dere i 

brukerutvalg har også bidratt igjennom hele prosjektperioden. Vi har forsøkt å ta hensyn til de 

innspill som har kommet der. 

 

 

 

Vennlig hilsen  
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Beate Ekornes 

Prosjektkoordinator NyeSUS 

Nye Stavanger universitetssjukehus  

tlf: +47 47385504  

Helse Stavanger HF/ Sykehusbygg HF 

 

 

 

Sjekk byggeplasskamera for Nye SUS  

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: Vibeke Vib <vibeke.kaarstad@icloud.com>  

Sendt: tirsdag 21. juni 2022 18:16 

Til: Ekornes, Beate <beate.ekornes@sus.no> 

Emne: Nye Sus. 

 

Hei Beate. 

 

Helse Stavanger var oppe i inivasjonsparken i Helse Campis den 14 juni. 

Her ble vi tatt inn i 1 gang/ korridor og 2 rom som tilhører nye Sus. 

Vi som sitter i bruker utvalget i Helse Stavanger ble ikke fornøyd med gangen. 

For det første hadde resepsjonen en så høy disk, at det er umulig for Rullestol brukere og Kort 

vokste å kunne benytte seg av. 

Kontraster i gang var hvite vegger og beige gulv, som ikke er gode kontraster i sammen. 

Lederlinjer med så liten opphøyd kant var umulig å bruke for meg med hvit stokk, og at 

lederlinjene ikke var hele, men ble delt etter en hvis størrelse var heller ikke noe vi blinde/ 

sterkt svaksynte kan benytte oss av. Lyset som var lagt inn er kun tilgjengelig for seendeeller 

svaksynte, som klarer seg uten hvit stokk. 

Vi lurer og på hvilke tilgjengelighet blir det for hørselshemmede/ døve, er teleslynge 

tilgjengelig? 

De taktile skiltene vi fikk se, som og hadde punkt skrift/ blindeskrift var gode, med gode 

kontraster. 

Kan jeg få spør hvem dere har brukt til Universell utforming i disse rommene. 

Jeg håper dette ikke er det endelige utfallet, for dette er ikke noe imponerende for et nytt 

Sykehus. 

 

Mvh 

Vibeke Kaarstad 

Tlf 95 20 49 70 
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