
Årlig melding 2022  
 
 
Av Foretakstillitsvalgt Rasmus Vincent Dedenroth Norsk Sykepleierforbund på veiene av 
foretakstillitsvalgte Sunnaas HF  
  
Vi takker for et år med godt samarbeid og håper 2023 blir enda bedre.   
2022 har vært et vanskelig år for fagbevegelsen på Sunnaas HF. Vi har det foregående år opplevd stor 
utskiftning blant tillitsvalgte. Flere verv forblir med utgangen 2022 ubesatte og utgjør en vesentlig 
utfordring for partssamarbeidet lokalt.   
Norsk Fysioterapeutforbund, Fagforbundet, Psykologforeningen samt Norsk Sykepleierforbund har 
fått nye hovedtillitsvalgte i løpet av 2022. Dessverre står flere forbund uten foretakstillitsvalgt med 
utgangen av 2022.   
 
Hvordan øker vi engasjement for ansatte?   
 
Hvordan sikre vi viktig representasjon av ansatte i virksomheten på alle nivåer?  
 
For alle nye tillitsvalgte er der mye å sette seg inn i. Roller, samarbeidsformer og møtefora kartlegges 
og mange opplever dette som overveldende men samtidig veldig spennende og motiverende. Det er 
et stort ansvar den enkelte tillitsvalgte påtar seg på veiene av kollegaer.  
Alle tillitsvalgte trenger tidvis støtte og påskjønnelse fra kollegaer og samarbeidspartnere.   
La oss i 2023 takke alle tillitsvalgte for deres kontinuerlige bidrag til utviklingen av virksomheten.   
I 2022 var tillitsvalgte involvert i flere sentrale prosesser i foretaket.   
Organisasjonsutviklingsprosessen kjørte for full fart og førte til, at der i 2023 etableres en ny 
avdeling. Denne prosess rommer spennende perspektiver for det fremtidige arbeide i 
organisasjonen. Vi håper at denne nye avdeling kan bidra til å knytte fagutviklingen nærmere klinisk 
virksomhet.   
Som i 2021 har rekrutering av ansatte vært utfordrende, særlig sykepleier har vært vanskelig. 
Tillitsvalgte har vært involvert i utviklingen av en ny fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, samt et 
konkret bemanningsprosjekt på avdeling for traumatisk hjerneskade. Alle ansatte på Sunnaas HF er 
verdifulle og besitter vital kompetanse og erfaring. Derfor håper vi at vi i 2023 ser effekten av disse 
tiltak.   
Foretakstillitsvalgte har likeledes bidratt aktivt i rekrutteringsprosessen i form av ansettelser av flere 
sentrale funksjoner i foretaket. Her kan nevnes rekrutering av ledere i klinikk samt kvalitetsrådgiver. 
Foretakttillitsvalgte ønsker fortsatt å bidra aktivt i rekrutteringsprosessen og ser fordeler i at være 
tidlig inne i prosessen.   
I løpet av året er det ved flere avdelinger forsøk en form for oppgaveglidning, hvor bl.a. andre 
profesjoner har bidratt inn i driften av avdelingene. Endring av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser 
er noe foretaktstillitsvalgte ønsker å medvirke i ut over 2023.  
  
Den årlige samling blev tradisjonen tro avholdt i mai. Her var tillitsvalgte, verneombud og lederer 
samlet for å drøfte samarbeidet og utviklingen av organisasjonen. Dette oppleves som en virksom og 
god måte at knytte tettere bånd mellom ansattrepresentanter og ledere på alle nivåer.   
Budsjettet for 2023 var likeledes en viktig prosess som tillitsvalgte aktivt bidro inn i. Vi står i 2023 
overfor å måtte spare flere millioner og dette kan virke voldsomt. Det er viktig for de ansatte i 
virksomheten, at dette ikke må påvirke kvaliteten negativt. Flere faggrupper opplever allerede i dag 
at dagligdagen byr på flere oppgaver enn den enkelte ansatte kan løse innenfor gitte rammer. 
Likeledes oppleves bemanning i forbindelse med kortvarig fravær som en utfordring.   
Ser frem mot et spennende og utfordrende 2023   
  
 



Med vennlig hilsen,   
Foretakstillitsvalgte v/ Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Fagforbundet, 
Psykologforeningen, Norges ingeniør og teknologiorganisasjon og Norsk Sykepleieforbund og 
Utdanningsforbundet.   
 


