
Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Konseptfase steg 1 – Tilleggsoppdrag, deloppdrag 2
Styringsgruppemøtet 9. februar 



Oppdrag i Foretaksmøte 21. november 2022

Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.23 belyse: 
• hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i 

omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom 
• mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart» 

Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehuset Innlandet om å bistå arbeidet med tilleggsoppdraget. Helseforetakets 
ansvar framgår av protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet 1. desember 2022. 
• Foretaksmøtet viste til vedtak i sak 3 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022 og ba 

Sykehuset Innlandet HF om å bistå i arbeidet. 
• Foretaksmøtet ba Sykehuset Innlandet HF om å utrede mulige risikoreduserende tiltak knyttet til 

bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Dette skal oppsummeres i en egen rapport innen 
1. februar 2023. 

Dette vil gjelde for begge alternativer. 



Rapporten ble godkjent i styremøte i Sykehuset 
innlandet 250123
• Styret støtter administrasjonens tilnærming til arbeidet med deloppdrag 2, og takker for en grundig, gjennomarbeidet 

og nyansert rapport med god involvering av de ulike medvirkningsorganene.

• I de vedlagte risikovurderingene skiller divisjon Elverum-Hamar sine innspill seg fra de øvrige divisjonene. Styret ber 
om at dette forholdet kommenteres i rapporten. 

• Nestleder i styret stiller spørsmål ved hvorfor det ikke foreligger en overordnet risikovurdering i tillegg til 
risikovurderingene som divisjonene har gjort. Det informeres om bakgrunnen for dette og at det overordnet er vektlagt 
hvilke tiltak som kan være risikoreduserende. 

• Styret merker seg at medvirkningsorganene er samstemte når det gjelder hvilke risikoreduserende tiltak som foreslås 
for å beholde medarbeidere. Beslutning om retningsvalg som et avgjørende og svært viktig risikoreduserende tiltak, går 
igjen i innspillene fra medvirkningsorganene. Styret uttrykker også at en snarlig avgjørelse om retningsvalg, er det 
viktigste av en rekke foreslåtte risikoreduserende tiltak for å komme i gang med nødvendige omstillinger og sikre en 
bærekraftig utvikling av Sykehuset Innlandet. 

• Styret gir også innspill om å gjøre omtalen av endret ledelsesstruktur som mulig tiltak, mer synlig i rapporten.



Rapporten ble godkjent i styremøte i Sykehuset 
innlandet 250123
Styrets enstemmige vedtak:

• Styret gir sin tilslutning til foretakets oppdragsforståelse i arbeidet med deloppdrag 2 i 
Tilleggsoppdraget. 

• Styret godkjenner «Rapport tilleggsoppdrag, konseptfasen steg 1, Mulige risikoreduserende 
tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart» med de innspill som 
framkom i møtet. Styret støtter at tilleggsoppdrag, deloppdrag 2, er tilstrekkelig belyst 
gjennom rapporten. 

• Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Helse Sør-Øst RHF.

• Styret ber om at resultatene fra den planlagte spørreundersøkelsen presenteres for styret 
når resultatene foreligger.



Oppdragsforståelse, medvirkning 
og metodisk tilnærming 



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. 

• Hvordan en eventuell beslutning om trinnvis utbygging av 
Mjøssykehuset kan påvirke risikobildet i deloppdrag 2, er ikke vurdert. 

• Det er kun alternativet med Mjøssykehuset og null-pluss alternativet, 
slik de er beskrevet i konseptfaserapporten, som er risikovurdert.  



Deloppdrag 2 – Medvirkning 

• Det ble i starten prosessen utviklet en medvirkningsplan for 
deloppdraget, som har lagt til rette for involvering av ledere, 
tillitsvalgte og vernetjeneste i samtlige divisjoner.   



Deloppdrag 2 – Medvirkning – arbeidsgruppe  

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 fra divisjonene ble levert 11. jan. 

– De er utarbeidet i samarbeid med divisjonstillitsvalgte og vernetjenesten 

– Risikovurderingene med tilhørende tiltak er vedlagt rapporten. 



Deloppdrag 2 – Metodisk tilnærming 

Divisjonen og stab helse 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 

Divisjonene og stab helse har 
gjennomført risikovurdering av de tre 
senarioene:
• uavhengig av struktur
• Mjøsykehus alternativet
• null-pluss alternativet

Akseptkriteriene som benyttes ved 
risikovurdering i Sykehuset Innlandet er 
lagt til grunn for gjennomføringen av 
risikovurderingene for å sikre en mest 
mulig lik tilnærming til oppgaven. 



Mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold
av medarbeidere i fasen fram til byggestart



Ulike retningsvalg  

• Alternativet med Mjøssykehuset innebærer en større samling av 
fagmiljøer enn dagens struktur, samt en forventing om en mer 
bærekraftig drift. 

• Null-pluss alternativet er utredet i tråd med mandatet og bygger på en 
videreføring av dagens struktur med et erstatningssykehus i Hamar 
området. 

• En beslutning om null-pluss alternativet innebærer et behov for videre 
utredninger for å samle små fagmiljøer og sikre økonomisk bærekraft. 



Tiltak for å beholde medarbeidere – strategisk 
satsningsområde 
Beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere er definert som et strategisk 
satsingsområde i Sykehuset Innlandet. Behovet for å arbeide langsiktig med 
problemstillingen er synliggjort i Utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset 
Innlandet og i foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2023 til 2026. I 
utviklingsplanen framgår det. 

Sykehuset Innlandet skal arbeide strategisk med kompetanse- og 
bemanningsplanlegging langs tre parallelle løp. 

• Redusere turnover og beholde medarbeidere med riktig kompetanse gjennom å være en 
god arbeidsgiver 
• Arbeide målrettet med identifiserte sårbare områder hvor det er krevende å rekruttere 
• Planlegge for den varslede framtidige mangelen på helsepersonell 



Strategisk satsningsområde

• Det ble i 2022 gjennomført en kartlegging av utfordringsbildet, 
som tidligere er gjennomgått for styret. 

• Det totale turnovernivået i foretaket har vært relativt stabilt over 
år, men det er økning innenfor noen enheter, som over tid har 
hatt høy arbeidsbelastning.

• Det er igangsatt flere tiltak for å beholde medarbeidere i 
foretaket, som vil bidra til å redusere den generelle risikoen i 
perioden. 



Eksempler på pågående/planlagte tiltak uavhengig av 
arbeidet med struktur  

• Oppgavedeling  

• Prosjektet attraktive arbeidsplasser  

• Ledelsesutvikling og ledermobilisering  

• Økt nærvær 

• Kompetanseutvikling og forskning 

• Prosjekt med hensikt å styrke heltidskulturen   

• Gjennomføre nødvendige omstillinger  



Vurdering av risiko knyttet til omstilling og endring  

• Divisjonene er bedt om å 
vurdere risiko for egen 
divisjon. 

• Ulik vurdering av risiko, 
men forslagene til tiltak i 
de ulike senarioene 
(uavhengig av struktur, 
beslutning om null-pluss og 
beslutning om Mjøssykehus
alternativet) er i all 
hovedsak de samme. 



Risikoreduserende tiltak knyttet til omstilling og 
endring

• Inngåelse av omstillingsavtale og gjennomføre opplæring 

• God informasjon 

• God medvirkning i konseptfasen steg to 

• Systematisk arbeid med organisasjonsutvikling 

• Kartlegging av tiltak for å beholde ansatte gjennom 
spørreundersøkelse 



Risikoreduserende tiltak knyttet til framtidig omstilling-
og endring

• Tiltak for å redusere bekymring knyttet til framtidig økt reisevei 
ved beslutning om et Mjøssykehus alternativ 
– Eksempler på tiltak: kompensasjonsordninger, parkering, tilpasset 

arbeidstidsordning og kollektiv transport

• Tiltak for å redusere bekymring for manglende faglig samling og 
økonomisk bærekraft ved beslutning om et null-pluss alternativ 
– Behov for nye utredninger for å sikre faglig samling av små fagmiljøer og 

økonomisk bærekraft i valgt modell

– Behov for tiltak for å redusere usikkerhet 


