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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 
Erfaringen viser at det er svært varierende hvordan lederne i de ulike klinikkene 

involverer de ansatte i de prosessene som foregår. Èn viktig og avtalefestet kanal for 

involvering er gjennom tillitsmannsapparatet og vernetjenesten. Undersøkelser viser at 

mens en på nivå 1 (Foretaksnivå) har faste og relativt gode rutiner for involvering av de 

tillitsvalgte/vernetjenesten, er slik involvering mer tilfeldig nedover i systemet.  

Oppgaven er valgt i samråd med HR-sjef og i forståelse med Adm.dir. 

 

2.  Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 
Endring er nødvendig av flere årsaker, disse er ansett som de viktigste (Ikke prioritert 

rekkefølge): 

 Involvering av de ansatte gjennom tillitsmannsapparatet/vernetjenesten sikrer god 

forankring og får frem flere sider ved en sak 

 Sikrer bedre/transparente prosesser i avdelingene 

 Det er lovpålagt/ avtalt i bindende avtaler mellom sentrale parter (Hovedavtalene) 

at slik involvering skal finne sted  

 Dagens praksis i noen avdelinger er tilfeldig og delvis preget av «brannslukking» 

 

3. Målsetting på kort og lang sikt.  
Kort sikt: 

 Større involvering av ansatte (tillitsvalgte/vernetjenesten) 

 

Lang sikt: 

 Sikre gode prosesser rundt den daglige virksomheten på alle nivå i foretaket. 

 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
HR-avdelingen har ikke reell makt til å gjennomføre en slik endring i praksis. Det kan, og 

må, lages prosedyrer som regulerer hvordan tillitsvalgte skal involveres. Det vil allikevel 

være nødvendig at klinikk-, og avdelingsledelsen som skal implementere endringene står 

bak og aktivt tar del i endringene. 

De tillitsvalgte har signalisert at den reelle involveringen er mangelfull i flere klinikker og 

at dette er bekymringsfullt. Et gjentagende eksempel er involveringen av de tillitsvalgte i 

budsjettprosessen i avdelingene og klinikkene. Senest i forbindelse med styrets møte med 

tillitsvalgte i desember 2015, ble det fra tillitsvalgtes påpekt at de i liten grad var involvert 

i arbeidet med budsjettet. Dette er et viktig arbeidet som i stor grad påvirker den enkelte. 

Det er også andre eksempler knyttet til små og store endringsprosesser i sykehusene hvor 

de tillitsvalgte peker på at de kommer (for)sent inn i arbeidet.  Det er derfor behov for å 

vise at arbeidsgiver tar ansvar og tar tak i de utfordringene som er presentert. Endringen 

bør skje i løpet av 2016.   

Innføring av rutiner som medfører større involvering av tillitsvalgte vil medføre endringer 

i klinikkene og deres underliggende avdelinger. Omfanget av endringen er i teorien stort 

da det omfatter alle enheter ned til 3. nivå.  

Det er viktig at en i forbindelse med denne endringen ikke ødelegger de gode rutinene 

som allerede eksisterer på 1. nivå og i noen deler av organisasjonen også på 2. og 3. nivå.  

Klinikkene er ulike med tanke på oppgaver og dermed også hvilke yrkesgrupper som er 

representert. Noen har tillitsvalgte fra et fåtall organisasjoner, andre har et bredt spekter av 

tillitsvalgte i sin klinikk. Noen har plasstillitsvalgte i egen avdeling, andre klinikker må 

forholde seg til èn foretakstillitsvalgt som arbeider på motsatt sykehus. Det er svært ulik 



kompetanse blant lederne når det kommer til kunnskap om de avtaler og lover som 

regulerer arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Det vil være nødvendig å 

øke kompetansen hos lederne innenfor dette feltet. Tillitsvalgte får sin opplæring gjennom 

kurs i egen fagorganisasjon, mens arbeidsgiver gjerne må tilegne seg denne kompetansen 

på egen hånd, gjennom samtaler med andre ledere/rådgivere, temadager eller som del av 

lederopplæringsprogrammer.  

Denne endringen vil ikke kreve store økonomiske ressurser, gitt at den gjennomføres på 

en fornuftig måte. Det er i første rekke ressurser i form av tid som er kritiske. Tid til å lage 

prosedyrene, men aller viktigst er tid for lederne til å planlegge prosessene og faktisk å 

gjennomføre møtene med de ulike partene. I en travel hverdag kan det være vanskelig å se 

nytten og gevinsten av større involvering fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Greier en 

imidlertid å dreie fokuset over til å se hvilke problemer vi på sikt kan unngå, så vil det for 

de fleste være lettere å finne ressurser til å gjennomføre endringen.  

Denne endringen, i form av økt involvering fra tillitsvalgte, må forankres hos 

administrerende direktør, foretaksledelsen (nivå 2. lederne) og samtlige 3. nivå-ledere. 

Motstanden mot endring kan en frykte er størst i den siste gruppen. Det er de som på ulike 

måter vil kunne oppleve mer ubehag ved å involvere tillitsvalgte i større grad enn i dag. 

Den sikreste måten å forankre en slik endring på er gjennom presentasjon av behovet for 

en slik prosedyre for foretaksledelsen, møte med klinikkenes ledere (typisk i klinikkråd) 

for å motivere dem for å ta prosedyren i bruk samt ved involvering av de som støtter 

lederne (HR-rådgiverne og økonomirådgiverne).  

 

 

5. Fremdriftsplan 
a) Interessentanalyse, se vedlegg 

 
b) Kommunikasjonsplan, se vedlegg 

 
c) Risikoanalyse, se vedlegg 

 
d) kritiske suksessfaktorer, Se risikovurdering 

 
e) milepælsplan, se vedlegg 

 
f) og analyse av hvilke spesielle ledelsesutfordringer som er knyttet til gjennomføringen av 

endringsoppgaven  
 
Hovedutfordringen i denne oppgaven er å få ledere som jeg selv ikke har noen formell 
makt/ autoritet ovenfor, til selv å se nytten av å implementere gode rutiner for 
samarbeid med de tillitsvalgte.  

6. Budsjett - nøkkeltall 
Denne endringsprosessen medfører ingen direkte kostnader utover arbeidskraft og tid til 

møter osv. Det gir liten eller ingen mening å lage et budsjett for dette da HR-avdelingen 

og klinikken har fått de nødvendige midler til å gjøre dette arbeidet – det er mer et 

spørsmål om prioritering i tid.  

 

 



 

7. Sammendrag og konklusjon 
Det må lages en prosedyre som er forankret i hele ledelsen av HNT HF. Prosedyren må 

være presis nok til å gi mening og virke som en rettesnor, samtidig gi den enkelte leder 

nok handlingsrom til å lage ordninger som passer til deres egenart og tjeneste.  

Endringen bør iverksettes snarest og være vel implementert innen budsjettprosessen 

starter høsten 2016. 
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