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1. Hva saken gjelder 

I saken gjennomgås de overordnede resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2022 for 

Sykehuspartner HF. 

 

2. Hovedpunkter  

ForBedring er den nasjonale, samordnede medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelsen og 

gjennomføres i alle helseforetak i Norge. I Sykehuspartner HF ble undersøkelsen gjennomført i 

perioden 1. februar til 1. mars. 93 prosent av medarbeiderne i Sykehuspartner HF svarte på 

undersøkelsen. Undersøkelsen kartlegger ulike sider av arbeidsmiljøet, og er en av de viktigste 

tilbakemeldingsarenaene for arbeidsmiljøutvikling og kontinuerlige forbedring. Resultatene skal 

brukes til forbedringsarbeid. Nedenfor gjennomgås resultatet per hovedområde. Tallene viser sum 

for andelen medarbeidere som er litt enig eller helt enig i spørsmålene. Alle tall er i prosent, og tall i 

parentes viser fjorårets skår. Skår over 70 indikerer et tilfredsstillende nivå.  

 
Sykehuspartner har en score over 70 på alle tema, som indikerer tilfredsstillende nivå. Det er likevel 

viktig at en også på disse områdene ser på trender, og utforsker sammen med medarbeiderne om 

det er forbedringsområder. 

Opplevd lederatferd, som måler forventninger, tilgjengelighet og oppfølging fra nærmeste leder, er 

temaet med høyest skår 88 (88). Opplevelsen av lederatferd undersøkes også gjennom 

Sykehuspartner HFs tilleggsspørsmål min nærmeste leder fokuserer, engasjerer og leverer, og 

snittskår for dette er på 87 (86).  

 

På hovedtema engasjement har Sykehuspartner HF en skår på 82 (80). Underspørsmålet 

arbeidsoppgavene mine engasjerer meg viser en enda høyere skår på 87 (87). Sykehuspartner HF 

opprettholder også høy skår på spørsmålet jeg sier til mine venner at dette er et godt sted å jobbe 82 

(82). Dette er viktig for Sykehuspartner HF sitt omdømme og kan ha en positiv betydning for 

rekruttering og turnover. På spørsmål om utvikling gjennom jobben er det en skår på 82 (79), mens 

kompetanse, i form av jeg får tilstrekkelig opplæring og veiledning til å kunne gjøre en god jobb, har 

en skår på 74 (71).  

 



 
 

________________________________________________ 

Side 3 av 4 

 

Teamarbeidsklima har en skår på 81 (81). Det er høy skår på både støtte og hjelp fra kollegaer 92 

(91) og lett og spørre når jeg ikke forstår 90 (89) Spørsmålet om samarbeid med andre enheter 

fungerer godt er fortsatt noe lavere med en skår på 69 (69).  

 

Temaet sikkerhetsklima, herunder kultur for å melde fra og diskutere åpent uønskede hendelser, 

viser en skår på 84 (84). Sykehuspartner HF er her blant de med høyest skår i Helse Sør-Øst på 

spørsmålene det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold her og vi diskuterer åpent de feil og 

hendelser som oppstår for å lære av dem, begge med skår på 84 (82). Også på temaet toppleders 

rolle i sikkerhetsarbeidet er Sykehuspartner HF blant de med høyest skår i Helse Sør-Øst med 83 (85).  

 

Innen psykososialt arbeidsmiljø, har Sykehuspartner HF fremdeles en høy skår på 88 (87), og er blant 

de 15% med høyest skår i foretaksgruppen. Psykososialt arbeidsmiljø måler omfanget av mobbing og 

trakassering, diskriminering og organisasjonens evne til konflikthåndtering og oppfølging av vold og 

trusler. Slik spørsmålene er formulert betyr høy skår at medarbeiderne opplever det psykososiale 

arbeidsmiljøet som godt.  

 

Under temaet arbeidsforhold under pandemien er det en skår på 81 (81). Underspørsmålene om 

ivaretakelse av smittevern og opplevd trygghet på jobben under pandemien viser en skår på over 89 

og 92.  På spørsmålene mulighet for faglig utvikling og involvering i endringsprosesser under 

pandemien ses en lavere skår, henholdsvis 67 og 72.  

På temaet fysisk miljø opprettholdes et godt resultat på 81 (80). Spørsmålet om godt fysisk 

arbeidsmiljø viser 72 (72), en skår som antakelig fortsatt er påvirket av mye hjemmearbeid. 

Resultatene her må imidlertid tolkes med forsiktighet, da det også under årets besvarelse er uklart 

om medarbeidere har svart for lokasjon eller hjemmearbeidsplass.  

 

Temaet arbeidsforhold har en skår på 73 (73). På spørsmålet jeg rekker å ta pause og spise i løpet av 

arbeidsdagen er skåren 76 (74). På spørsmålet jeg har tilstrekkelig ressurser eller hjelpemidler til å 

gjøre jobben min er skåren 75 (73). Underspørsmålet arbeidsbelastningen min er passe stor viser en 

lav skår på 67 (65).  

 

Tilleggsspørsmålene for kundefokus viser fremdeles en høy skår på 86 (85), noe som indikerer fokus 

blant medarbeiderne på å skape verdi for kunden. Tilleggsspørsmålene for kommunikasjon viser en 

skår på 76 (74). 

 

Konsekvenser og vurdering 

Etter to år preget av Covid-19 pandemi, hvor en stor andel ansatte har arbeidet hjemmefra, er det 

gledelig å se at Sykehuspartner på alle tema har en skår over 70. Dette indikerer at Sykehuspartner 

HF har klart å bevare et godt arbeidsmiljø under den pågående pandemien. Selv i et år med mye 

fjernledelse indikerer resultatene at nærmeste leder oppleves å lede i henhold til Sykehuspartner 

HFs lederplattform. Sykehuspartner HF har jevnlig under hele pandemien tydeliggjort viktige 

lederoppgaver i en situasjon med mye hjemmekontor og fjernledelse. Det er derfor gledelig å se at 

resultatene indikerer at lederkommunikasjon og lederutvikling med fokus på planmessighet, 

relasjonsorientering og tydelighet i koronasituasjonen, herunder forsterket fokus på hyppige 1:1 

samtaler med medarbeidere, har hatt ønsket effekt.  

Resultatet på sikkerhetsklima indikerer at Sykehuspartner HF har klart å etablere en god sikkerhets- 

og åpenhetskultur, og resultatet for psykososialt arbeidsmiljø tilsier at Sykehuspartner HF har et 
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godt psykososialt arbeidsmiljø. Oppstår det situasjoner som kan påvirke det psykososiale 

arbeidsmiljøet, er Sykehuspartner HF bevisst på en god håndtering av denne type saker. 

Resultater innen fysisk miljø viser opprettholdelse av et godt resultat 81 (80). Resultatene her må 

imidlertid tolkes med forsiktighet, da det også under årets besvarelse er uklart om medarbeidere har 

svart for lokasjon eller hjemmearbeidsplass.  

 

Det er som forventet forskjeller mellom og innad i de ulike delene av Sykehuspartner HFs 

organisasjon. Det er derfor de lokale bevarings- og utfordringsområder som vektlegges i 

oppfølgingsarbeidet. Det er naturlig at høy arbeidsbelastning og samhandling med andre enheter gis 

ekstra fokus i oppfølgingsarbeidet i de enheter hvor dette er en utfordring.  

 

Resultatene for Sykehuspartner HF er presentert på intranettet for alle ansatte, i 

arbeidsmiljøutvalget og for tillitsvalgte. Vernetjenesten er og vil bli involvert i oppfølgingsarbeidet. 

Frist for oppfølgingsarbeidet er satt til 1. juli 2022. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør er tilfreds med resultatet fra årets medarbeiderundersøkelse. 

Sykehuspartner HF har gjennomgående gode resultater på de områdene som undersøkelsen dekker. 

Det blir viktig for organisasjonen å ta tak i resultatene for å bevare det gode og utvikle områder som 

trenger det. Oppfølgingsarbeidet er viktig, og vil bli fulgt opp i lederlinjen, blant annet gjennom 

lederavtalene. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 2022 til 

orientering.  

 


