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Deloppdrag 2 – Oppdragsforståelse 

• Ved beslutning om null-pluss alternativet: Identifisere hvilke tiltak som bør 
iverksettes i perioden fra beslutning og frem til byggestart for å redusere 
risikoen for at ansatte slutter i perioden.

• Ved beslutning om Mjøssykehus alternativet: Identifisere hvilke tiltak som bør 
iverksettes i perioden fra beslutning og frem til byggestart for å redusere 
risikoen for at ansatte slutter i perioden.

Merk: Det er kun evnen til å beholde medarbeidere som er inkludert i oppdraget. 



Deloppdrag 2 – Oppdragsforståelse 

• Det er behov for etablere et «nullpunkt» for å kunne identifisere hvilke 
tillegges risikoer som oppstår som følge av beslutning om  Null-pluss 
alternativet eller Mjøssykehus alternativet. 

• Divisjonene er derfor bedt om å identifisere hvilke risikoer og tiltak som bør 
iverksettes i perioden uavhengig av arbeidet med struktur. 



Deloppdrag 2 – Medvirkning 

• Sykehuset Innlandet har utviklet en medvirkningsplan for deloppdraget som 
legger til rette for involvering av ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste i 
samtlige divisjoner, i henhold til de rammene som er gitt for oppdraget.  

• Det er gjennomføres dialogmøter med tillitsvalgte og hovedverneombud på 
foretaks- og divisjonsnivå. 



Deloppdrag 2 – Medvirkning 

Det er etablert en arbeidsgruppe som deltar i operasjonaliseringen av oppdraget og utarbeidelsen av sluttrapport. 

Arbeidsgruppen har består av: 
• Divisjonsdirektør divisjon Psykisk helsevern, Benedicte Thorsen-Dahl 
• Divisjonsdirektør divisjon Gjøvik-Lillehammer, Kari Mette Vika   
• Assisterende divisjonsdirektør divisjon Elverum-Hamar, Trine Fleischer Eng  
• Divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering, Astrid Millum
• HR-sjef divisjon Psykisk helsevern, Marit Hekne  
• HR-sjef divisjon Gjøvik-Lillehammer, Øystein Høisveen
• HR-sjef divisjon Elverum-Hamar, Ragni Rønningstad Braathen
• Divisjonstillitsvalgt for Dnlf i divisjon Gjøvik-Lillehammer, Paul Olav Stadtler
• Divisjonstillitsvalgt for NSF i divisjon Elverum-Hamar, Tone Amundgaard
• Divisjonstillitsvalgt for Fagforbundet i divisjon Psykisk helse, Ann Charléne Letnes
• Vernetjenesten, hovedverneombud Lars Arne Hagen,  
• Avdelingssjef organisasjons- og ledelsesutvikling, Jannicke Storm
• Seniorrådgiver organisasjonsutvikling, Camilla Bjerke Jevanord
• Rådgiver HR, Bente Solbakk
• HR-direktør, Cecilie Dobloug Nyland (gruppeleder)



Deloppdrag 2 – Metodisk tilnærming 

• Det er gjennomført en skriftlig innspillsrunde fra divisjonene og det utarbeides 
en spørreundersøkelse som sendes til alle ansatte i Sykehuset Innlandet. 

• Status skriftlig innspillsrunde:
– Innspillene er utarbeidet i samarbeid med divisjonstillitsvalgte og 

vernetjenesten 
– Frist 11.01. – resultatene gjennomgås i dagens møte 
– Tilbakemeldingene legges ved sluttrapporten



Deloppdrag 2 – Metodisk tilnærming 

Status skriftlig innspillsrunde forts.:

Divisjonen er bedt om å besvare følgende oppgaver uavhengig av arbeidet med struktur, ved beslutning om Null-pluss 
alternativet og ved beslutning om Mjøssykehus alternativet. 

• Oppgave 1. Identifisere og gjennomføre en risikovurdering knyttet til å beholde medarbeidere frem til byggestart. 

• Oppgave 2. Identifisere tiltak basert på risikoområdene som er definert. 
– Tiltakene skal som minimum berøre områder som:
– Organisatoriske tiltak (f.eks. arbeidsflyt, oppgavedeling, strukturelle endringer, medvirkning)
– Informasjons- og kommunikasjonstiltak (f.eks. fysiske og digitale kommunikasjonsaktiviteter)
– Kompetansehevende tiltak og opplevde goder for ansatte (f.eks. fagdager, kompensasjonsordninger)
– Eventuelle andre tiltak

• Oppgave 3. Vurdere tiltakenes mulige effekt og gjennomførbarhet i perioden fram til byggestart. 



Deloppdrag 2 – Metodisk tilnærming 

Akseptkriteriene som 
benyttes ved risikovurdering 
i Sykehuset Innlandet er 
benyttet for å sikre en mest 
mulig lik tilnærming til 
oppgaven. 



Deloppdrag 2 – Metodisk tilnærming 

Status spørreundersøkelse:
• Det er besluttet å gjennomføre en spørreundersøkelse, som sendes til alle fast ansatte i Sykehuset Innlandet. 
• Spørreundersøkelsen har til hensikt å kartlegge faktorer som påvirker foretakets evne til å beholde 

medarbeidere i perioden fra beslutning og fram til byggestart.
• Undersøkelsen utarbeides av ekstern aktør, Ernst & Young, som er faglig ansvarlig for utformingen og 

gjennomføringen samt utarbeidelse og fremstilling av analyser.  
• Resultatene fra undersøkelsen vil foreligge innen 10. mars. 
• Fortrinnsvis skulle undersøkelsen blitt sluttført i forkant av arbeidet med risikovurdering og tiltak.  Grunnet den 

knappe tidsrammen, var det ikke mulig. 
• Foretaket har til intensjon å gjennomføre en tilsvarende spørreundersøkelse én gang per år framover, for å 

kartlegge effekten av igangsatte tiltak og vurdere nye tiltak for å beholde ansatte. 
• Tidsplan for arbeidet er under utarbeidelse.
• Etablert referansegruppe bestående av organisasjonspsykolog Christer Mortensen og professor ved BI Anders 

Dysvik. 



Deloppdrag 2 – Metodisk tilnærming 



Tentativ til tidsplan (I/II) Ans. Dato Status 
Mottatt oppdrag.  Gjennomgang av oppdrag i  ledermøtet og drøfte mulig tilnærming AD 28.nov Gjennomført 

Gjennomgang av forslag til tilnærming i ledermøte HR. dir. 6.des. Gjennomført 

Gjennomgang av tilleggsoppdrag og mulig tilnærming i TV20 HR. dir. 8. des. Gjennomført 

Gjennomgang av tilleggsoppdrag del 2 og drøft mulig tilnærming i HAMU HR.dir. 9.des Gjennomført 

Informasjon om tilleggsoppdrag i styremøte AD . 14.des. Gjennomført

Gjennomgang av tilnærming til tilleggsoppdraget i ledermøte. HR.dir. 14. des. Gjennomført

Gjennomgang av status i arbeidet med tilleggsoppdraget i styringsgruppemøte (digitalt) AD 19.des Gjennomført

Gjennomgang av tilleggsoppdrag og tilnærming for arbeidsgruppa (digitalt) HR.dir 19.des Gjennomført

Gjennomgang praktisk gjennomføring av arbeid med tilleggsoppdrag 2 i divisjonene med 
HR-sjefer (digitalt)

HR.dir 20.des Gjennomført

Digitalt informasjonsmøte med ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten AD 20.des Gjennomført

Utsendelse av tilleggsoppdrag del 2 til divisjonene HR.dir. 21.Des Gjennomført

Utsendelse av spørreundersøkelse HR.dir Avklares nærmere 

Ekstraordinært HR-møte (digitalt) HR.dir 9. jan Gjennomført

Frist for å sende innspill fra divisjonene Div.dir 11. jan. Gjennomført



Tentativ til tidsplan (II/II) Ans. Dato Status 
Frist for å sende innspill fra divisjonene Div.dir 11. jan. Gjennomført

Gjennomgang av innspill og rammeverk for styresak i ledermøtet + arbeidsgruppa + TV20 
+HR-sjefer (fysisk møte, Buttekvern1+2)

AD 11.jan (kveld) Gjennomført

Gjennomgang av innspill i styreseminar AD 12.jan Gjennomført 

Gjennomgang av utkast til styresak i arbeidsgruppa HR.dir 13.jan Gjennomført 

Gjennomgang av status i styringsgruppa AD 16.jan

Gjennomgang av utkast til styresak i utvidet TV20 HR. dir 16. jan. 

Gjennomgang av revidert utkast til styresak i ledermøte HR. dir. 17. jan.

Styredokumenter sendes ut AD 19.jan.

Styrebehandling SI AD 25. jan. 

Frist for å ferdigstille oppdraget 
* Resultatene fra spørreundersøkelsen vil ikke være klar innen 1. feb. 

AD 1. feb.



Utkast til disposisjon sluttrapport 1/3 

Del 1. Innledning 
• Beskrivelse av tilleggsoppdraget 
• Beskrivelse av oppdragsforståelse 
• Beskrivelse av koblingen til virksomhetsstrategi og virksomhetsplan
• Beskrivelse av metodisk tilnærming 

– Oppdrag til divisjonene 
– Gjennomføring av spørreundersøkelse 

• Beskrivelse av medvirkning
• Beskrivelse av dagens utfordringsbilde

– Ref. tidligere gjennomført analyse 



Utkast til disposisjon sluttrapport 2/3
Del 2. 
Kortfattet beskrivelse av pågående/planlagte tiltak for å beholde medarbeidere (uavhengig av arbeidet med struktur):

– Oppgavedeling  
– Prosjektet attraktive arbeidsplasser  
– Heltid  
– Ledelsesutvikling og ledermobilisering  
– Nærværsarbeid utarbeidet utkast til tekst
– Arbeidet med å sikre faglig og økonomisk bærekraft 

Kortfattet beskrivelse av planlagte tiltak for å beholde medarbeidere ved beslutning om null-pluss alternativet eller 
Mjøssykehus alternativet 

– «Omstillingsavtale»
– Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
– Medvirkning og organisasjonsutvikling  
– Reiseavstand 
– Faglig samling 



Utkast til disposisjon sluttrapport 3/3 
Del 3.  Tilbakemeldingene fra divisjonene
• Oppsummering fra divisjonene – inntil 1,5 side 
• Legge ved tilbakemeldingene fra divisjonene i sin helhet

Del 4. Kort oppsummering 
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