
Innspill til tilleggsoppdraget «Trinnvis utbygging av Mjøs sykehuset» fra foretakstillitsvalgte (FTV) 
og foretakshovedverneombud (FHVO) SIHF 
 

FTV og FHVO har ikke tilstrekkelig faglig kunnskap til å kunne beskrive fordeler og ulemper 
ved de ulike alternativene for hva trinnvis utbygging innebærer. 
 
FTV og FHVO mener det vil være mer krevende for organisasjonen og mer belastende for de 
ansatte ved trinnvis utbygging. 
 

- Trinnvis utbygging medfører at ansatte, som ikke er en del av byggetrinn 1, må stå i 
usikkerhet og omstillingsprosesser over lengre tid. Dette kan være en belastning for 
de ansatte og være begrensende faktor for rekruttering. Det kan være vanskelig å 
rekruttere til en arbeidsplass som skal flyttes uten å vite når. Gjelder særlig der hvor 
endring i reisevei til de ansatte blir av betydning. 

- For de som blir en del av byggetrinn 2, kan det være en risiko for at ansatte vil 
oppleve seg som et «b-lag». Det vil bli økonomisk utfordrende å gjøre 
investeringer/forbedringer når avdelinger/enheter likevel skal legges ned, og det er 
uheldig at dette skyves frem i tid.  

- Sykehuset vil stå i omstilling i lengre tid, noe som kan bli en belastning for de ansatte.  
- Det vil være risiko for ytterligere avskalling av funksjoner og tjenestetilbud. Trinnvis 

utbygging vil medføre økte kostnader og det blir risiko for at byggetrinn 2 utsettes. 
Ved en utsettelse er det risiko for at mål og strategier endres. Dersom siste 
byggetrinn ikke blir realisert, kan man anta at fordelene ved samling gradvis 
forsvinner. 

- Dersom trinnvis utbygging blir en realitet kan det bli utfordrende for ansatte og 
pasienter med anleggsaktivitet på samme område. Dette kan medføre fare for 
pasientsikkerhet og at ansatte slutter. 
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