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Tilbakemelding på referatet 
Et godt og ryddig referat som gjenspeiler møtet.  
Punkt 03-02-02: Er det sett på mulighet for rullende fortau, for å gjøre adkomsten lettere 
Punkt 03-02-05: Viktig med god skilting, filmerking 
03-02-06: Medvirkningsgruppen er sterkt bekymret for at det alt for få parkeringsplasser, gjelder begge sykehusene, men spesielt for Aker. 
03-02-08: Adkomst ladbil erstattes med lastebil 
03-04: Det må være mulig å kaste søppel noen steder 
Tilbakemelding fra medvrikningsgruppe 14:Vakt og Sikkerhet trenger 2 øremerkede parkeringsplasser utenfor vaktsentralen ved begge sykehusene. Bilene brukes 
ved akutte / beredskapshendelser på området. 
 

 

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

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 



 

Gruppen har gitt gode innspill på mindre endringer Utomhus. Nye OUS ber HSØ PO se på mulighet for å innarbeide disse endringsforslagene. Det er gode 
forslag som støtte av nye OUS.  
Nye OUS har noen innspill til punktene under: 
 
03-02-02: Gruppen ønsker informasjon av HSØ om mulighet for rullende fortau i neste MVG D4. 
03-02-03: Nye OUS bemerker at det ikke planlegges exit-lounge i de nye sykehusbyggene, slik det står beskrevet i referatet.  
03-02-05: Nye OUS støtter innspill om gode løsninger for skilting og wayfinding i de nye sykehusene. Dette tas videre i detaljeringsprosjektet.  
03-02-06: Antall parkeringsplasser følger reguleringsbestemmelser i Oslo kommune og er ikke noe MVG-gruppen kan påvirke. 
03-02-08: OSS vil fordele parkeringsplasser til drift når de nye sykehusbyggene står ferdige. 
03-03-11: Nye OUS ønsker at det sees på et flatt dekke/område tilrettelagt for utendørs velferdstiltak. 
 

 



 

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.  
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