
Hvorfor har vi medvirkning i et 
forprosjekt, og hva betyr medvirkning?
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Hvem bestemmer hva? 

• Regjering: ytre rammebetingelser, lån til investering

• Helse Sør-Øst: eier og leder prosjektet gjennom konseptfaser, forprosjekt og 
byggeprosjekt

• Sykehusbygg: HSØ sin prosjektorganisasjon – delegert byggherreansvar

• Oslo kommune: reguleringsmyndighet

• OUS: 
• involvering av brukere og medarbeidere
• forankring av tiltak og løsninger
• utvikle organisasjonen
• etablere driftskonsepter for de ulike prosjektene
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Her snakker vi om medvirkning
Hvorfor er dette viktig? 

• Hele AML er tuftet på det forebyggende 
helse- og skadeforebyggende arbeid. 

• Arbeidstakernes erfaringer må dras med 
i dette arbeid/beslutninger.

• Medvirkning er metodikken.



4

Medvirkning
Arbeidsmiljølovens bestemmelse om medvirkning

§4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

• Stikkord:

• Rett til medbestemmelse 

• Faglig og personlig utvikling

• Hensyn til arbeidsevne

• Selvbestemmelse, innflytelse, faglig ansvar

• Se sammenhenger

• Informasjon og opplæring
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Hovedavtaler

• Hovedavtalen Spekter 

• Del II : Informasjon, samarbeid og medbestemmelse
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Hva betyr dette egentlig?

• Deltakelse og involvering

• Bli sett

• Bli hørt

• Bli respektert 

• Bli verdsatt

• Bruke ansattes kompetanse og erfaring
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Gevinster ved medvirkning

• Eierskap til beslutninger

• Lojalitet til beslutninger

• Engasjement

• Ekspertkompetansen blir anvendt - gevinst

• Styrker organisasjonen lokalt (autonom)
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Kristin Skogen Lund

«En sjef kan umulig være klokere enn 8000 ansatte» 
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Styringsrett
- retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere

Medbestemmelse

• Likeverdige parter

• Sanksjonsmuligheter

• Deltar reelt i beslutningen

- Styrerepresentanter

- Forhandlinger

- VO (stansingsrett)

- AMU (delvis-vedtakskomp)

- Styringsgrupper

• Samarbeid mellom parter der den 
ene har beslutningsmyndighet

• Deltar i utforming av/påvirke 
beslutningsgrunnlag

- Prosjektdeltagelse

- Utviklingsarbeid/fag/kvalitet/prosedyrer

- Partssamarbeid/grupper

- Alle tiltak som gir innflytelse

Medvirkning

Ref: NOU 2010:1.  FAFO 2019:23. AML/HA/…
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Styringsretten
Arbeidsgivers rett til å…

... organisere, lede, fordele og kontrollere

Likevel et spenningsfelt. Problemer oppstår.

Klassiker: Utsatt for normal ledelse eller lederatferd ut over rammene i 
lov og avtaler…?

Erfaring: Manglende kunnskap om styringsrettens innhold vs. plikter og 
føringer i lov og avtaler.
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Helse Sør Øst og medvirkning

• Styrevedtakene i HSØ har klare forventninger til gode 
medvirkningsprosesser

• HSØ har egne prinsipper for hvordan medvirkning skal 
utøves (12 prinsipper)



12



13



14

Medvirkning og medbestemmelse 
brukere og ansatte

• Gir struktur for organiseringen av 
prosjekt Nye OUS og den enkelte fase

• Skisserer beslutningsprosesser

• Definerer roller for ulike aktører

• Inneholder premisser for medvirkning
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Kultur for medvirkning

• «Måten vi gjør ting på hos oss»
• H. Bang (Deal/Kennedy 1982)

• «….handlinger og holdninger på jobben»
• H. Bang

• Klinikkontakter og medvirkningsgruppeledere blir nøkkelpersonell 
for etablering av god medvirkningskultur i prosjektet!



Arbeidsmiljø og prestasjoner

May-Britt Moser Foto: Kjersti Lunde Nilsen, NTNU DMF
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Oppsummering

• Krav til medvirkning ligger i:

• Lover

• Avtaler

• Som krav fra eier

• Som krav fra OUS

• Men viktigst av alt: 

• Medvirkning er sunn fornuft



Mer informasjon om Nye OUS finner du her:

• Opplæringsside: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/forprosjekt-
introduksjon-og-opplering

• Internett: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus

• Intranett: http://intranett.ous-
hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=1030514&level=2

• Facebook Nye Oslo universitetssykehus: https://www.facebook.com/nyeous/

• Instagram: Nye_OUS: https://www.instagram.com/nye_ous/

• Podcast ‘Snakk om Nye OUS’: https://snakkomnyeous.podbean.com/

• Inspirasjonsside: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/muligheter-i-
fremtidens-sykehus

• Dokumentarkiv:  https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/dokumentarkiv
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