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Tilbakemelding på referatet 

For Aker ble det pekt på et areal for drift i nærheten av ny energisentral. Vi ønsker at dette er dedikert til Eiendom 
 
Selv om det ikke er en del av vår arbeidsgruppe så ønsker vi å påpeke at Helipad på taket både på Rikshospitalet og Aker vil kreve tilstedeværelse fra vakt/sikkerhet 
ved bruk. Denne personen skal ivareta brann og sikkerhet og er spesialutdannet til dette. Disse ressurspersonene vil ha behov for garderobefasiliteter ved 
helikopterlandingsplassen ifm dette arbeide. 
 

 

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter) 

02-05: Nye Aker: ID kort kan med fordel legges ifm resepsjon og vaktsentral. ID kort må ha tilgang i forkant (tilsvarende som resepsjon) og ikke via bakgang. Ved felles 
plassering sammen med resepsjon og vaktsentral kan man ha flerbruk av fasiliteter som toalett og tekjøkken 
02-07: Nye RH: Det er fortsatt uklart hvordan Prosjektet ser for seg plassering av driftssentral ifm nybygget. Vi har oppfattet at det er lagt til grunn kun de eksisterende 
arealer i F bygget med eventuelt en utvidelse her. Som presisert i møtet er det er behov for ekstra arealer for drift av den ekstra bygningingsmassen, og at en mer 
sentral plassering vil være mer effektivt både ved kortere gangtid til hvert av de mange driftsoppgavene. Det er viktig at disse får en mer sentral plassering i 
bygningsmassen ettersom man bygger nye høyteknologiske funksjoner med mye teknikk. Nærhet til brukere er også viktig. Plassering kan være i både eksisterende 
bygg med nærhet til nybyggene f.eks A1 eller i de nye arealer. En teknisk driftssentral bør inneholde: 2-3 kontorplasser, 8 arbeidsplasser i åpnet kontorareal og ett 
møterom til 6 personer. 
02-08: Nye RH: Vaktsentral må ligge vegg i vegg med resepsjon. Pauserom, tekjøkken og toalettfasiliteter likeså. Ellers ingen kommentarer utover det som er referert 
02-09: Nye RH: Vi har behov for å ha et felles ID kontor for både nye og eksisterende RH.   

   

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 



 

Følgene punker er nye OUS blitt oppmerksom på i etterkant av møte:  
Helipad: Se tilbakemelding på referat på evt behov for arealer til ressurspersoner tilknyttet arbeid der.  
Nytt psykiatribygg Aker: Fagkoordinator er i kontakt med sikkerhetsavdelingen for å gjennomgå behov i psykiatribyggene. 
Fagkoordinator har gjennomgått programmering i dRofus og vedlagt skjema m endringer ligger som vedlegg. 
 
02-05: Svares ut 
02-07: Teknisk driftsentral blir slik det nå er skissert liggende i eksisterende bygg. Det bør tilstrebes ved oppstart en midlertidig plassering (et mindre lokale) med 
nærhet til nybygget. Se utfyllende forklaring over.   
02-08 og-09: MV gruppen svarer ut 
 

 



 

Veileder 
Generelt 

 Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres. 

 Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO. 

 Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.  

 Ved anbefalinger så bruk bør fremfor skal. Medvirkningen er rådgivende.  

 Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i 

samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.  

 Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i 

synkende rekkefølge.  

 Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.  

De forskjellige cellene i skjemaet 

 «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»  

o Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet. 

 Tilbakemelding på referat 

o Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil 

etc. 

 Forslag til endring innen gjeldende aktivitet 

o Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.  

o Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte. 

o Gjøres så konkrete som mulig. 

o Skal være omforente tiltak for hele gruppen. 

 Tilbakemelding fra Nye OUS 

o Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og 

tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evnt annen tekst i denne rubrikken vil bli 

fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.  

 


