
 

Tilbakemeldingsskjema  
Møte Medvirkning forprosjekt D4 –  

Gruppe 14 Teknisk driftssentral, vaktsentral (felles) 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130776 Dok.dato 28.09.2022 

Medvirkn.møtedato 07.09.2022 / start kl. 8:33 – slutt kl. 10:40 Frist for tilbakemeld 29.09.2022 kl. 12.00 

Medvirkn.gr.leder Steinar Holm   

 

Tilbakemelding på referatet 

Det er ikke mottatt noen kommentarer på referatet. Referatet beskriver godt tilbakemeldinger som ble gitt i møte. Det forventes at utstående punkter blir bearbeidet 
i neste fase  

 

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

    

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS støtter tilbakemelding fra MVG. 

 



 

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.  

 


