
Medbestemmelse –  
Tillitsvalgte og verneombud
1. Ledere, tillitsvalgte og verneombud møtes 

som likeverdige parter med vilje til å finne 
løsninger, selv om de har ulike roller og 
kan ha ulike interesser å ivareta.

2. Ledere, tillitsvalgte og verneombud skal ha 
god felles strategisk kunnskap og bidra til å 
formidle endringsbehov og endringsmåter 
slik at det blir forstått av medarbeidere. 
Medarbeidere skal oppleve forutsigbarhet 
i forhold til prosessenes innhold, årsak og 
retning.

3. Medbestemmelse skal utøves på alle 
organisatoriske nivå i virksomheten, slik at 
tillitsvalgte og verneombud gis reell innfly-
telse på organisering og oppgaveløsning.

Medvirkning – Involvering  
av den enkelte arbeidstaker
4. Medarbeidere skal trekkes inn i utred-

nings- og beslutningsprosessen så tidlig 
som mulig og involveres i størst mulig 
grad.

5. Forholdene skal legges til rette for med-
arbeideres innflytelse på organisering og 
oppgaveløsning innen eget arbeidsområde. 
Jo mer konkret en endringsprosess omfat-
ter og berører forhold som har direkte 
konsekvens for den enkelte arbeidstaker,  
jo høyere er kravet til medvirkning.

6. På områder der medarbeideres kompe-
tanse er særlig relevant, skal medarbeidere 
involveres i størst mulig grad ut fra faglig 
ekspertise. 

Informasjon
7.  Ledelsen skal uoppfordret gi informasjon 

på et så tidlig tidspunkt som mulig under 
behandling av saker slik at medarbeider-
nes muligheter til medbestemmelse og 
medvirkning blir reell.

8.  Ved informasjonsopplegg i saker av stor 
betydning for medarbeidere har ledelsen 
et spesielt ansvar for at alle medarbei-
dere blir særlig godt orientert. Slike 
orienteringer planlegges sammen med 
de tillitsvalgte.

Endringsmetodikk
9.  Partene har et felles ansvar for å utforme 

og enes om gode metoder for å drive 
omstillingsarbeid. Det skal drives syste-
matisk opplæring og trening av ledere, 
tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere 
i anvendelse av metoder for omstilling.
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12 prinsipper 
for medvirkning i omstilling

10. Evaluering med tanke på læring og konti-
nuerlig forbedring skal være en del av all 
metodikk for omstilling og endring.

11. Omstillingsarbeidet skal være basert på 
tydelige mål, og resultatene skal følges 
opp gjennom en balansert prosess der  
arbeidsmiljø, kvalitet, brukertilfredshet 
og økonomiske betraktninger ses i sam-
menheng.

12. Endringsprosessen skal være lagt opp og 
kommunisert på en slik måte at den  
synliggjør en helhetlig sammenheng og 
logikk.

Uansett hva som vedtas av gode mål, 
strategier og faglig omstilling, er vi avhengig av 
engasjerte medarbeidere, gjennomføringsevne 
og ledelseskraft. Gjennom utvikling av kultur, 
verdier, kompetanse og klare prinsipper for 
ledelse og medvirkning skal vi legge til rette  
for dette

”
Adm.dir Bente Mikkelsen

Mobilisering av  
medarbeidere og ledere

Slik skal vi arbeide med omstilling i Helse  
Sør-Øst. Prinisppene ble behandlet i styret i 
Helse Sør-Øst RHF juni 2008. Prinsippene 
skal legges til grunn for utviklingsarbeidet i 
alle helseforetakene i regionen.


