
INNSPILL FRA TV 20 

 

INNSPILL TIL MEDVIRKNINGSNIVÅ 

 

LILLA – AVGRENSNING AV ALTERNATIVER 

Fagrådet bør involveres i størst mulig grad.  

Divisjonene/lederne har et ansvar for at deres tillitsvalgte/vernetjeneste blir hørt og inkludert. Dette 

er viktig for å danne et godt grunnlag for framtidig sykehusstruktur.  

 

BLÅ – OPPDATERING AV VURDERINGSKRITERIER 

Ok medvirkningsnivå.  

 

ORANSJE – FAGLIG VURDERING AV ALTERNATIVER 

Ok medvirkningsnivå. 

 

GRØNN – UTVIKLING AV HOVEDPROGRAM 

Det skal være tydelig hvem som skal delta på temamøtene og konferansene. Skal FTV være med på 

temamøtene og konferansene? Er det tenkt at alle nivåer av tillitsvalgte og vernetjeneste skal være 

med? 

TV20 ønsker at tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivåene involveres.  

 

 

AKTIVITETSFORDELING I NULL+ ALTERNATIVER 

TV20 mener at det er inngripende for Elverum å gå for alternativ 4 og 5. Skal man gå for disse 
alternativene må man se på konsekvensene for Østerdalen. Det er viktig å la fagpersoner bli hørt i 
prosessene, og at alternativene får en faglig vurdering, på lokalt nivå/divisjon. 

TV20 mener at en videreføring av dagens fordeling bør vurderes i forhold til null+ alternativet. 
Tilbakemeldinger lokalt tilsier at samspillet/oppgavefordelingen som er i dag, etter mange års arbeid, 
har blitt veldig bra.  

TV20 har ikke nødvendige forutsetninger til å mene noe om hvert alternativ. 
 

 

 



OPPDATERING AV VURDERINGSKRITERIER 

Endringer som er ønsket er markert i fet skrift. 

1. Trygge og gode tilbud 

- Punkt i) Ivaretakelse av lovpålagte oppgaver innen utdanning og forskning, inkludert 

samarbeid med universitet, høgskoler og fagskoler. 

Nytt punkt, punkt l 

- Punkt l) Bygningsmasse som gir en utforming som gir mulighet til å ivareta 

personvern i henhold til GDPR. 

 

2. God tilgjengelighet og samhandling 

- Punkt h) Tilgang til tidsriktig og fremtidsrettet medisin-teknisk og annet teknisk 

utstyr. 

- Punkt i) Tidsriktig og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter (bygg) og en tilstrekkelig 

fleksibel bygningsmasse, herunder enerom til pasientene. 

- Punkt k) Tilpasningsdyktig bygningsmasse ved katastrofe-, beredskaps- og 

pandemisituasjoner. 

 

3. Organisering som underbygger gode pasientforløp 

- Punkt b) At pasienten kan ferdigbehandles på det stedet han/hun/hen tas imot og at 

flytting av pasienter mellom enheter unngås. 

 

Nytt punkt, punkt f 

- Punkt f) Nødvendig samhandling for å sikre gode pakkeforløp. 

 

4. God ressursbruk 

- På punkt c-e) fjern «Mulighet for». 

- Punkt c) Kostnadseffektiv organisering og rasjonell bruk av bygg, driftsmidler og 

lønnsmidler.  

- Punkt d) Rasjonell bruk og høy utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk utstyr. 

- Punkt e) Anskaffelse av oppdatert og egnet medisin-teknisk utstyr og annen aktuell 

teknologi.  

- Punkt f) Dagens og fremtidens digitale løsninger. 

- Punkt g) Bærekraftige løsninger med tanke på klima, ytre miljø og energisparende 

tiltak.  

- Punkt h) Økonomi til nødvendige investeringer, bygningsmessig utvikling og 

vedlikehold. 
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