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Høringsuttalelse vedrørende «Utviklingsplan for HMR 20192022»

Involvering og medvirkning i prosessen med å utarbeide utviklingsplanen har vært mangelfull. 

Det er mangelfullt medvirkning både fra verneombud, tillitsvalgte og fra fagmiljøene. Det er 

uheldig at fagmiljøene gjennom denne utviklingsplanen får kjennskap til planlagte endringer uten 

å ha medvirket. 

Omstendighetene rundt utviklingsplanen har av nevnte årsak utløst usikkerhet, frustrasjon og 

har uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet til mange ansatte.

Det er av stor betydning for helseforetaket som helhet at Utviklingsplanen, etter denne 

høringsrunden, får en mer inkluderende prosess.

Ambisjonen er å skape gode og robuste helsetjenester i hele helseforetaket, men hva som skal til 

er mangelfullt beskrevet for alle sykehus, spesielt mangelfull beskrivelse for SNR som er under 

planlegging. 

For ansatte er det også viktig for arbeidsmiljøet  at utviklingen er robuste sykehus slik at det 

skapes  mer sikkerhet  om pasienttilbud som vil rekruttere. Det vil derfor ha negative 

konsekvenser å bygge ned tilbud. Det må planlegges for hvordan hver klinikk  må rekruttere både 

på kort og lang sikt, slik at det blir laget en spisset plan  for fagområdene.

Interimfasen for SNR er en krevende tid med hensyn til både å holde på ansatte, og å rekruttere 

fagfolk. I ROS analyse gjennomført i 2014 vedrørende interimfasen, ble viktige tiltak skissert for 

å beholde fagmiljø lengst mulig inn mot SNR innflytting. Viktigheten av tiltakene ble på ny ble tatt 

inn i ROS analyse av konseptfasen i 2016. Utviklingsplanen bør beskrive tiltakene som fremkom 

etter ROSanalysene.

Innspill på FIUK planen som ligger som vedlegg til utviklingsplanen, arbeidsmiljø Delmål 2g;

 Arbeidsmiljøundersøkelsen. Denne er endret til å hete ForBedring som er en 

sammensmelting  av arbeidsmiljøundersøkelsen/ AMUS og 

 pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.

 For å utvikle et godt arbeidsmiljø, viktig at det skal være trygt å melde om uønskede 

hendelser. Det skal være til læring og forbedring.                                            

 Helsefremmende arbeidsplass, viktig å ha gode verktøy for medvirkning, gode prosesser, 

rolleavklaringer, utvikling og god kommunikasjon.

Med vennleg helsing 

Anita Marie Høgstøyl 
hovedverneombud, personalavdelinga 
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