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Redd Ullevål Sykehus

Redd Ullevål Sykehus Webinar om å skrive høringsinnspill til reguleringssakene

Onsdag 22.06.22
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Hvorfor er det viktig å sende innspill

• MANGE innspill betyr stort engasjement i saken – og motstand  
• Det påstås at alle TIDLIGERE innspill skal hensyntas, det har hittil ikke skjedd – ikke troverdig
• ALLE må sende innspill på nytt
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Hva bør innspillet inneholde

• Innspillene må være HELHETLIGE
• HSØ sier det skal kun kommenteres og komme med innspill til ENDRINGER
• MEN  - endringene som er gjort tar ikke innover seg de innspillene som kom i forrige runde
• DERFOR må innspillene som sendes inn behandle alt som nå foreligger – ikke bare endringene
• INNHOLDET kan i stor grad være samme som i forrige runde, - her følger noen tips:

A) Momenter fra forrige runde kan være oppdatert – sjekk de dokumenter som nå ligger ute 
på Regjeringen.no og dokument nr. 668 i PBE Saksinnsyn

B) Sakens utvikling siden forrige høringsrunde – det er et faktum at Regjeringen etter stor motstand nå flytter saken over 
fra kommunal til statlig regulering – en udemokratisk måte å trumfe gjennom et forslag ingen i Oslo ønsker. Vi anbefaler de 
som har tilgang til nettaviser å søke etter det som har blitt skrevet om saken siden sist.

C) Tidligere innspill kan det være nyttig å lese gjennom. Vi har laget en oversikt over de som har sendt inn innspill i forrige 
runde – bruk dokumentnummeret herfra for å finne dokumentet på PBE Saksinnsyn.

NB! Det er viktig innspillene er helhetlige og kan leses som selvstendige dokumenter. Hvis det refereres for mye til 
tekster i tidligere innsendte innspill, vil effekten og lesbarheten reduseres

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-og-horing-av-revidert-planforslag-nytt-sykehus-pa-gaustad/id2912315/?expand=horingsnotater
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201704683
https://bnsvel.files.wordpress.com/2022/05/201704683-horing-2021.pdf
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201704683


22.11.2020 - 4 - GAUSTADALLEEN 34– 201704683 – RG 25.11.20

Hva bør innspillet inneholde

• Mange årsaker til å stoppe denne planprosessen....
• Ikke for mange tema i samme innspill

• Der det passer, kan det vær nyttig å nevne 
ALTERNATIVET til det som høringsrunden gjelder:

• Beholde Rikshospitalet som det er
• Aker for Groruddalen
• Ullevål sykehus utvikles videre

• Sykehus
• Arkitektur
• Vern
• Grønt
• Trafikk
• Støy
• Økonomi
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Hvordan bør innspillet utformes

A. Vær saklig, ikke bruk unødvendig sterke ord og utsagn
B. Fokus på sak og ikke person
C. Ved referanse til andre dokumenter – oppgi dato og dokumentnummer
D. Skriv kortfattet, poengtert og enkelt – få frem de viktige poengene
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Hvem bør sende innspill

Alle som bor i Oslo, vil påvirkes av en eventuell utbygging av Rikshospitalet:

• Byens grønne åsside ødelegges
• En av markas viktigste inngangsporter, som nå skal delvis bebygges med 60-80 meter høye blokker og krysses av 

anleggs- og ambulansetrafikk – og stenges nå de nye redningshelikoptrene skal lande (25 m/s vindstyrke på 
bakkeplan er farlig). 

• Naboer og beboere i området vil oppleve en farlig kombinasjon av anleggs- og ambulansetrafikk på dagtid og 
miste nattesøvnen når de nye redningshelikoptrene skal lande (120dB)

• Gaustad Sykehus bygges inne bak høye blokker og veier tett inntill
• Oslo får et dårligere sykehustilbud 

• Akutt- og traumeberedskap blir dårligere og mindre effektiv når den splittes i 2
• Stordriftsulemper når antall senger er 1000 (anbefalt størrelse er 2-600)
• Psykiatri splittes og samles delvis på et lite egnet sted (Aker)
• Ikke plass nok på Aker til alle lokalsykehusfunksjoner når også andre funksjoner skal dit
• All fleksibilitet forsvinner når Ullevål-tomta selges
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Hvordan sende innspill

Innspillene skal denne gang sendes inn til HOD – ikke PBE som vanlig

GAUSTAD
https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2912315/

AKER
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-og-horing-av-revidert-
planforslag-nytt-sykehus-pa-aker/id2912319/

Innspillene kan sendes inn som FRITEKST og det er mulig å laste opp VEDLEGG. Vi anbefaler at teksten som skal 
sendes inn, forfattes i et word-dokument og at den kopieres inn til fritekstområdet og i tillegg legges Word-
dokumentet ved som et vedlegg.

Husk å angi om innlegget sendes fra en privatperson, politiker, institusjon etc.

Ved å oppgi epostadresse får man KVITTERING pr epost. Etter at innlegget er lagt inn, kan man se det i listen over 
dem som har sendt inn høringssvar.

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2912315/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-og-horing-av-revidert-planforslag-nytt-sykehus-pa-aker/id2912319/

