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PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20  
   

Møte: Protokoll/referat fra drøfting med TV20 - Drøfting av styresak Videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet 
 

Møtedato: 18.08.2022 

Til stede: Rune Leistad Amundsen (Akademikerforbundet), Andreas Feiring (FO), Marianne Frantzen 
(Delta), Wenche Hansen (Fagforbundet), Else Marie Huuse-Røneid (Tekna), Alice Christine 
Jensen (NPF), Rønnaug Neraasen (Utdanningsforbundet), Marianne Nielsen (NSF), Toril 
Smaaberg (Ergoterapeutene), Elin M. Seierstad (FHVO), Stein Helge Tingvoll (Dnlf), 
Sveinung Longva Vatnehol (NITO)  
 
Fra arbeidsgiver: Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, HR-direktør Cecilie D. Nyland, 
prosjektdirektør Roger Jenssen, økonomidirektør Nina Cecilie Strøm Swensson 
 

Referent:
  

Rådgiver HR Bente Solbakk 

Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

 

Saktittel/referat 
 
Drøfting av styresak Videreutvikling av Sykehuset Innlandet 
 
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard viste til utsendt styresak, og informerte om at hun etter 
behandling av styresaken i styremøtet i Sykehuset Innlandet i går, har lagt inn noen endringer og nye 
presiseringer i forslaget til vedtak i styresaken.  
 
De tillitsvalgte ønsket å få tilsendt styresaken på nytt, før drøfting.  Oppdatert styresak ble sendt til 
TV20 pr e-post og det ble gitt tid til å sette seg inn i de nye punktene som var satt inn i styresaken.  
 
De tillitsvalgte bekreftet deretter at saken kunne drøftes slik den foreslå.  
 
Det ble informert om at det i hovedsak var enkelte innholdsmessige endringer, samt at det var gjort 
endring i strukturoppbyggingen av styredokumentene tilknyttet denne saken.  
 
Oppdatert forslag til vedtak i styresaken – som ble sendt de tillitsvalgte for drøfting i møtet – følger 
som vedlegg til drøftingsprotokollen. 
 
 
Innspill fra TV20: 
 

 Viktig at alle har mulighet til å fremhente tidligere dokumenter som finnes knyttet til fremtidig 
sykehusstruktur, fra 2004 og frem til i dag. 
 

 FTV FO Andreas Feiring: Punkt 4 i forslaget til styrevedtak sier at det er avdekket flere 
risikoer gjennom utredninger og analyser i konseptfasens steg 1 som i dag ikke har åpenbare 
løsninger, og at det er rekruttering som vil være hovedutfordringen i videreutviklingen av 
Sykehuset innlandet fremover. Det bes om analyse og plan for hvordan man skal møte 
risikoen fremover. Det vil være feil om styret fatter et vedtak hvor man låser seg til ett 
alternativ før dette er nærmere avklart.  
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 FTV NSF Marianne Nielsen: Viktig å få synliggjort at det er ulike synspunkter i denne saken.  
Har mottatt innspill fra medlemmer fra divisjon Elverum-Hamar, psyk Sanderud, divisjon 
Gjøvik-Lillehammer, Tynset, Reinsvoll, med flere.  Ønsker å få lagt ved de skriftlige 
innspillene som vedlegg til drøftingsprotokollen.   
 
Begge dokumentene ble lest opp i drøftingsmøtet.  
 

 

 FTV NPF Alice Jensen påpekte at risikoene som løftes frem må tas veldig på alvor.  De 
konserntillitsvalgte peker også på dette.  NPF stiller seg bak disse synspunktene.  Rekruttere 
og beholde er helt sentralt i en fremtidig sykehusstruktur.  Rekruttering, omstilling mv. henger 
veldig sammen med økonomiske forhold.  Støtter at risikoområdene burde vært nærmere 
utredet i forkant av at det tas et retningsvalg. NPF stiller seg bak at det burde vært utredet før 
en beslutning om retningsvalg.  
 

 FTV Fagforbundet Wenche Hansen uttrykte at hun er enig at rekruttere og beholde bør settes 
veldig mye mer fokus på, og presiserte at det uavhengig av sykehusstruktur bør det være 
fortgang i et arbeidet med rekruttere og beholde.  
 

 FTV Tekna Else-Marie Huuse-Røneid påpekte bekymring knyttet til risikoen for at man på 
grunn av kostnader får flere funksjoner som ikke blir med til Mjøssykehuset, slik at det blir 
ytterligere avskaling av Mjøssykehus alternativet.  Støtten til Mjøssykehuset baserer seg i at 
fagmiljø og funksjoner samles.  Bemanningssituasjon: det oppleves som uklart hvordan det er 
tenkt å løse bemanningssituasjonen i fag som vil være overlappende på de tre husene Elverum, 
Lillehammer, Mjøssykehuset.  Eksempelvis må det være laboratoriedrift på alle lokasjonene 
som videreføres, i større eller mindre grad. Gjelder også radiologi.  Det er uklart hvordan dette 
skal håndteres i en fremtidig sykehusstruktur.  Parkering: For at hverdagen skal gå opp er det 
mange som er avhengige av å kjøre bil.  Viktig at det innenfor de økonomiske rammene blir 
tilstrekkelig med parkeringsplasser slik at hverdagen går opp.  Samling av somatikk og 
psykiatri: Må ha fokus på at samlokalisering ikke er ensbetydende med samhandling, og at det 
også er ulemper med fysisk samling.  
 

 FTV Tekna og FTV NITO viste til at laboratoriene har følt seg uteglemt i 
funksjonsfordelinger som tidligere er presentert.  Det er en klar bekymring på lab at hvordan 
laboratoriene skal plasseres og fungere i fremtidig sykehusstruktur er lite avklart. De ansatte 
må få mulighet til å påvirke resultatet.  Arealer: Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med 
arealer til teknologi og fremtidig teknologi.  Dette gjelder også utover lab. 
 

 FTV NITO Sveinung Longva Vatnehol minnet om at Sykehuset Innlandet er en 
kompetansebedrift – med hensyn til rekruttering og derekruttering, jo lenger man drøyer 
prosessen jo mer vil det virke inn på derekruttering.   
 

 FTV Dnlf Stein Helge Tingvoll løftet frem at ved et Mjøssykehus alternativ er det viktig at 
man får samlet så mye som mulig av funksjonaliteter i Mjøssykehuset, og var tydelig på at det 
er viktig at det blir en avklaring nå.  
 

 FTV FO Andreas Feiring: FO stiller seg ikke bak forslaget om å anbefale 
Mjøssykehusmodellen som foreligger til drøftingen. Det har vært en lang prosess, og det 
foreligger et betydelig grunnlagsmateriale som beskriver hvorfor det vil være feil å låse seg til 
Mjøssykehusmodellen nå.  Mener de økonomiske effektene ved Mjøssykehusmodellen er 
overspilt, utfordringer knyttet til rekruttering og bemanning er underspilt. FO stiller seg bak de 
konserntillitsvalgte sin begrunnelse for ikke å støtte anbefalingen fra flertallet i 
styringsgruppen, slik det er gjengitt i styresaken. 
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 Feiring påpekte også at ROS-analysen 28.06.22 ble gjennomført uten å involvere eller 
informere alle foretakstillitsvalgte gjennom TV20. Kun de foretakstillitsvalgte i TV6, som ikke 
er et formelt organ i helseforetaket. Stiller spørsmålstegn ved bakgrunnen for at man valgte å 
holde tilbake informasjon om ROS-analysen for flere av de tillitsvalgte.  Han påpekte videre at 
det tidligere er uttrykt skepsis til de fremskrivningene som er gjort, og uvisshet om man kan 
være sikre på disse.  
 

 Feiring mener det fremstår underlig at man i anbefalingen om Mjøssykehusmodellen så 
eksplisitt legger brukerutvalgets støtte til grunn, når brukerutvalget i sin begrunnelse såpass 
tendensiøst devaluerer og avfeier all kritikk mot Mjøssykehusmodellen, samt mistenkeliggjør 
intensjonene til de ansattegruppene som har fremmet kritikk mot Mjøssykehusmodellen. 
Styringsgruppa avfeier dessuten selv all kritikk på generelt grunnlag i sin rapport, der de skriver 
at det alltid vil være innspill om at prosessene ikke har vært åpne og inkluderende nok, og at 
ikke alle syn har vært likeverdig representert i arbeidet. 
 

 FTV Tekna Else-Marie Huuse-Røneid mente at punkt 1 og punkt 4 i vedtaksforslaget, slik det 
ble lagt frem i møtet, ikke står i samsvar med hverandre.  Siste setning i pkt 1, og pkt 4, er litt 
motstridene.  Huuse-Røneid påpekte at uansett hva man lander på av alternativ, vil det være 
utfordringer som må løses.  Prosess – sørge for bedre takhøyde for å gi tilbakemeldinger 
fremover.  Viktig at alle får fremmet sine synspunkter uten at man får motargumenter i retur.  
Senere skal man ha med seg alle de ansatte, og med en god prosess i forkant vil det være 
lettere å ha alle med på laget til senere. 
 

 FTV Delta Marianne Frantzen påpekte at mulighetene i Prehospitale tjenester har blitt lite 
løftet frem.   
 

 FHVO Elin M. Seierstad: Det er viktig nå at vi får en avklaring. Vi må rigges oss så sykehuset 
blir bærekraftig for framtida. Om det blir null pluss eller Mjøs så blir det store omstillinger, vi 
må organisere oss så vi klarer dette og ha nødvendige verktøy på plass. Når vedtaket foreligger 
må vi samle oss for å dra i samme retning.   
 

 FTV NITO Sveinung Longva Vatnehold slo et slag for SI Aktiv; uavhengig av valg må få de 
ansatte til å gå i takt etter vedtak om fremtidig struktur.  I den forbindelse vil SI Aktiv være et 
godt alternativ for å samle de ansatte og skape fellesskap.   
 

 FTV Else-Marie Huuse-Røneid: Det må settes fokus på å bygge bro Øst-Vest. Vi har sett 
store motsetninger. Viktig med utveksling, vi har de samme utfordringene på mange ulike 
plasser – erfaringsdeling, mv. viktig.   
 

 FTV Ergoterapeutene Toril Smaaberg: – Støttet vedtaksforslaget til AD.  Pkt 4 er viktig å 
presisere, og ha fokus på i arbeidet fremover.  
 

 FTV NSF Marianne Nielsen: Støtter innstillinga til AD, basert på at hun opplever at 
hovedvekten av medlemmene ønsker en faglig samling.  
 

 FTV Delta Marianne Frantzen ga i sine innspill i møtet også uttrykk for at Delta støtter AD 
sitt vedtaksforslag. 
 
 

 
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard oppsummerte at hun vil utifra de innspill som kom frem i 
møtet vil tydeliggjøre noen av punktene ytterligere i styresaken, samt endre et punkt i forslaget til 
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vedtak.  I tillegg vil det bli presisert i konseptfaserapporten det som står om avskaling i Mjøssykehus 
alternativet.    
 
Saken anses med det som drøftet med de foretakstillitsvalgte. 
 
Det var enkelte av arbeidstakerorganisasjonene som uttrykte ønske om å få lagt ved en protolltilførsel 
til protokollen fra drøftingsmøtet.  Det ble gitt frist til kl. 09.00 fredag 19.08.2022 for å sende inn 
protokolltilførsler, og gi tilbakemelding på drøftingsprotokollen.  Eventuelle protokolltilførsler som 
blir oversendt i etterkant vil bli ettersendt til styredokumentet.  
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Vedlegg til protokollen:   
 
      -     Styresak, versjon slik den ble lagt frem i drøftingsmøtet med TV20 18.08.2022 

- Protokolltilførsler fra NSF (2 vedlegg) 
- Protokolltilførsel fra Delta og Fagforbundet  


